Vergadering van de REGIORAAD
24 april 2013
Gemeentehuis te Hengelo

Informele
Agenda

-

Visitatiecommissies: de resultaten van de drie onderzoeken naar doelmatigheid als
overeengekomen in de Regioraad van 10 oktober 2012
Rekenkamercommissie: het advies van de speciaal hiervoor in het leven geroepen
commissie naar aanleiding van de rapporten van de visitatiecommissie wordt
gepresenteerd
DB-reactie naar aanleiding van het advies van de rekenkamercommissie in aanloop
naar de begrotingsvoorbereiding

Formele
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aanwezig

Opening/mededelingen
- Stand van zaken innovatiesprong
Verslag d.d. 13 februari 2013
Ingekomen stukken
- voorzitter auditcommissie inzake interim controle en boardletter 2012
- de Overijsselse Ombudsman – jaarverslag 2012
Euregio Jaarrekening 2011
Euregio begroting 2013
Bijdrage Stichting Topsport Twente
Rondvraag en sluiting

Dagelijks bestuur:
Voorzitter de heer P.E.J. den Oudsten (Enschede)
Secretaris mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos (Regio Twente)
De heer H. van Agteren (Enschede)
De heer drs. J. Bron (Hengelo)
De heer mr. R.S. Cazemier (Dinkelland)
De heer J.H. Coes (Hellendoorn)
De heer drs. R.G. Welten (Borne)
De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
Leden c.q. plaatsvervangende leden regioraad (Algemeen Bestuur)
De heer J. Andela (Almelo)
De heer drs. J.H.J. ter Beke (Wierden)
Mevrouw D. Bakker (Hellendoorn)
De heer J.A.M. Bekke (Oldenzaal)
Mevrouw R. Broeze-van der Kolk (Wierden)
Mevrouw A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Dinkelland)
De heer A.G. Geerdink (Borne)
De heer H. te Kolste (Tubbergen)
De heer J. Ligtenberg (Rijssen-Holten)
De heer A. Maathuis (Almelo)
De heer M. Paters (Twenterand)
De heer F.J.L. Rorink (Oldenzaal)
De heer A. Scheppink (Rijssen-Holten)
De heer J.H. Snijder (Hof van Twente)
De heer T. Vleerbos (Tubbergen)
De heer W.A. Winter (Hengelo)
De heer drs. G.J. Binnenmars (Twenterand)
De heer S. Geissler (Losser)
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Afwezig
De heer W. Briggeman (Haaksbergen)
De heer C. Bos (Twenterand)
De heer D. Bouwman en zijn plaatsvervanger de heer J. van Liif (Enschede)
De heer dr. J.C. Gerritsen (Haaksbergen)
De heer A.G.P. Hümmels (Almelo)
De heer I. Kahraman (Rijssen-Holten)
De heer J. Weierink en zijn plaatsvervanger de heer mr. drs. M. Sijbom (Losser)
Mevrouw A.J. Timmer (Almelo)
Verslag

Mevrouw M. Broer - Kantoorprofs

Verslag vergadering Regioraad d.d. 24 april 2013

2/5

1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet een ieder welkom.
De heer Bron spreekt namens de gemeente Hengelo een kort welkomstwoord uit.
Agendapunt 6, Bijdrage Stichting Topsport Twente, wordt teruggenomen door het DB. De heer Van
Zwanenburg licht toe dat nadrukkelijk gevraagd te kijken naar de mogelijkheden van
talentontwikkeling in Twente, mede in combinatie met de mogelijke vorming van een sportbedrijf en
de topsportevenementen. Dit onderwerp keert terug op de agenda.
Stand van zaken innovatiesprong
Dit agendapunt is niet behandeld.

2.

Verslag d.d. 13 februari 2013
Tijdens de vorige vergadering is gesproken over de motie van de gemeente Almelo, die niet in
stemming is gebracht en als strekking had: de gemeenten binnen Twente te laten kijken naar de
mogelijkheden bij de plannen van de rijksoverheid om te komen tot zogenaamde "100.000 plusgemeenten.
De heer Maathuis geeft aan dat Almelo die motie wel graag wil handhaven. De voorzitter stelt voor
dat Almelo de motie wederom aanhoudt. Afgelopen woensdag is in Goor afgesproken dat het DB
met een voorstel komt hoe om te gaan met de toekomstige ontwikkelingen die gaan komen. Aan
de hand van dat voorstel kan Almelo bekijken of het voldoende is of dat de motie alsnog in
september in stemming wordt gebracht. De heer Maathuis gaat hiermee akkoord.
Er zijn geen opmerkingen of vragen over het verslag. Het verslag wordt daarmee ongewijzigd
vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken
Er zijn geen opmerkingen of vragen.

4.

Euregio jaarrekening 2011
Het gevoel dat de jaarrekening laat wordt behandeld overheerst.
De heer Geerdink vraagt waarom de bijdrage van Nederland niet gelijk is aan de bijdrage van
Duitsland.
De heer Maathuis vraagt of het juist is dat de jaarrekeningen van 2009 en 2010 van Euregio niet
behandeld zijn in de regioraad.
De heer Cazemier geeft in zijn reactie aan dat ook de portefeuillehouders financiën kritiek hebben
geuit over het late moment waarop de jaarrekening in de regioraad behandeld wordt. De procedure
die is gevolgd is conform de afgesproken systematiek, echter is het behandelmoment daardoor wel
laat.
Nagegaan wordt of de jaarrekening 2009 en de jaarrekening 2010 in de regioraad behandeld zijn.
Dit had wel gemoeten.
De heer Welten legt uit dat de contributiebijdrage is het verleden bepaald is aan de hand van een
complex aantal factoren waaronder onder andere de verdeling van het grondgebied (2/3 Duitsland,
1/3 Nederland), het Euregio-gebouw is door Duitsland in één keer betaald, terwijl dat in Nederland
in de jaarlijkse lasten wordt opgenomen, , ambtenaren zijn in Nederland duurder vanwege
toeslagen. Deze factoren bij elkaar zijn ingebracht in een ingewikkelde berekening waarvan de
uitkomst geleid heeft tot de vastgestelde bijdrage door beiden landen.
Afgesproken is dat de bijdrage dit jaar opnieuw tegen het licht gehouden wordt.
De voorzitter concludeert dat conform het voorstel wordt besloten.

5.

Euregio begroting 2013
De heer Scheppink zou graag zien dat er nog ’s gekeken wordt naar de tekorten die afgedekt
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worden door de reserves.
De heer Winter heeft zich in de Interreg-fondsen verdiept. Het gaat om een bedrag van bijna 12
miljard euro. Hij vraagt of er voldoende aandacht voor is en of men bij de Euregio goed op de
hoogte is van de projecten in Twente.
De heer Welten is van mening dat daar voldoende aandacht voor is. Twente is in de diverse
werkgroepen goed vertegenwoordigd en Twentse belangen lijken goed geborgd; daar heeft hij
vertrouwen in. Hij verstaat de oproep van de heer Winter om scherp te zijn op de behoeften en
mogelijkheden die Interreg biedt voor kansen in Twente. Hij roept een ieder hiertoe op.
Het punt van de niet-sluitende begroting is ook onderwerp van gesprek in het DB geweest. Voor
Nederlandse begrippen is dit ondenkbaar maar in Duitland is het wel gebruikelijk. Er is berekend
dat vanuit het weerstandsvermogen de reserves ruimer zijn dan de risico’s die ingeschat zijn.
Er zal nog nadrukkelijk gekeken moeten worden naar kwalificeerbare maar ook kwantificeerbare
risico’s naar de toekomst. De basis van de reserves komt pas in 2017 in zicht als ieder jaar
dezelfde beweging gemaakt wordt maar daar wordt naar gekeken omdat het niet wenselijk is met
een niet-sluitende begroting te werken.
De voorzitter concludeert dat conform het voorstel wordt besloten.
6.

Bijdrage Stichting Topsport Twente
Dit agendapunt is teruggetrokken door het DB.

7.

Rondvraag en Sluiting
De heer Geerdink vraagt in hoeverre Regio Twente betrokken is bij de luchthaven. Er wordt
gesproken over een bedrijventerrein van netto 20 hectare bij het vliegveld. Een aantal
bedrijvenparken in Twente is weggestreept omdat ze boventallig waren. De heer Geerdink is
benieuwd of de 20 hectare bij het vliegveld ook consequenties heeft voor de bestaande
bedrijventerreinen die al niet zo best lopen.
De voorzitter geeft aan dat de gebiedsontwikkeling luchthaven op de Agenda van Twente met ‘pm’
genoemd staat. In beginsel betekent dit dat het voor de beoordeling van de Agenda van Twente in
aanmerking komt maar dat is nog niet geëffectueerd. Dat is een formele betrokkenheid van Regio
Twente bij de luchthaven. Er is een kleine betrokkenheid in het kader van de infrastructuur. Het
bedrijventerrein behoort niet tot de competentie van Regio Twente.
In Provinciale Staten is een motie aangenomen over de verdiepte aanleg van de N18 bij
Haaksbergen. De heer Maathuis vraagt wat de reactie is van het DB op dit besluit.
De heer Bron heeft morgen overleg met de heer Diepenmaat van Haaksbergen en de heer Kok als
gedeputeerde van de Provincie. Dit onderwerp is terloops besproken in het DB. Afgesproken is dat
de notitie op 6 mei in het DB behandeld wordt. De betrokken verkeerskundige zou liever zien dat er
een parkeerplaats extra komt in plaats van de voorgenomen verdiepte ondertunneling van de
spoorlijn. Er moet dus nog stevig over gesproken worden.
De heer Bron informeert de aanwezigen dat de ontsluiting van de infrastructuur rondom de
luchthaven besproken is in de zogenaamde Innovatiedriehoek onder voorzitterschap van de heer
Rietkerk. De heer Bron vertegenwoordigt de Gemeente Hengelo en Regio Twente. Er wordt
gekeken hoe de aansluiting verbeterd kan worden. Gekeken wordt onder meer naar het nemen van
maatregelen op de Oldenzaalsestraat maar ook of een directe afslag mogelijk is met name ook
voor een parkeerplaats bij het Lonnekermeer.
De voorzitter sluit het formele deel van deze vergadering om 19.52 uur.
De vergadering gaat verder met het informele deel van de agenda.
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Besluitenlijst vergadering regioraad d.d. 24 april 2013
Punt

besluit

2

ongewijzigd vastgesteld
Verslag vergadering 13 februari 2013

2
4
5

Besluiten
Aanhouden van de motie van de gemeente Almelo inzake 100.000+ gemeenten
Jaarrekening 2011 Euregio
Euregio begroting 2013

6
4
4
5

Toezeggingen
Bijdrage Stichting Topsport Twente – notitie keert terug op de agenda
Nagaan of jaarrekening 2009 en jaarrekening 2010 in de regioraad is behandeld.
Bijdragen Duitsland / Nederland m.b.t. Euregio opnieuw bekijken
Begrotingssystematiek Euregio nader bekijken ivm niet sluitende begroting
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