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1. Innovatie - Stimuleren ontwikkeling en positionering van Twente als innovatieve Kennisregio
met speerpunt High Tech Systemen en Materialen
In april 2016 heeft het algemeen bestuur besloten om de jaarschijf 2017 van het Innovatiefonds
Twente voor een bedrag van € 1.825.00 te bestemmen voor financieringsvraagstukken binnen de
Agenda van Twente. Daarnaast is besloten om de toekomstige middelen uit vrijval en uit het MKB
fonds vouchers- en kredieten primair te bestemmen voor jaarschijf 2017 van het innovatiefonds.
Dit heeft voor 2016 geen gevolgen, maar kan voor 2017 betekenen dat wij met de regionale
middelen minder effect kunnen sorteren doordat er minder middelen zijn om in de bedrijven te
investeren of dat deze later beschikbaar komen.
Dit jaar wordt geen Staat van de Innovatiesprong georganiseerd. Reden hiervoor is dat in het
kader van de voorbereiding van een nieuw regionaal investeringsprogramma (vervolg Agenda van
Twente) reeds uitvoerig wordt gerapporteerd. De Staat van de Innovatiesprong is een jaarlijkse
bijeenkomst voor raadsleden en bestuurders over de voortgang van de Innovatiesprong, onderdeel
van de Agenda van Twente.
2. Duurzaamheid - Een duurzame Twentse samenleving door gezamenlijk met de 4 O’s bij te
dragen aan gemeentelijke, nationale en Europese duurzaamheidsdoelstellingen
De bestuursopdracht Milieu, Duurzaamheid en Afval (MDA) is besproken in het portefeuillehoudersoverleg MDA. Door alle portefeuillehouders is toegezegd dat ze de komende maanden de
bestuursopdracht gaan verdedigen in de colleges.
De stichting Duurzaam Thuis Twente is opgericht door de 14 Twentse gemeenten in samenwerking
met bedrijven, bewoners, onderwijs- en kennisinstellingen. Doel is om huiseigenaren te helpen bij
woonvragen en hen belangeloos van duurzaam advies te voorzien. Deze woonvragen hoeven niet
alleen betrekking te hebben op duurzame aankopen. Ze kunnen ook gaan over wooncomfort,
onderhoud, verbouwing of energiebesparing.
3. Afval – Streven naar circulaire economie waarbij afval als grondstof wordt beschouwd.
Uiteindelijk moet dit resulteren in een Afvalloos Twente
In het kader van het project Afvalloos Twente 2030 wordt samen met de gemeenten en andere
stakeholders een bewustwordingscampagne ontwikkeld, die in het najaar 2016 gaat draaien. De
campagne: ZieZo, afval scheiden doe je zo! zal ondersteunend zijn aan reeds lopende lokale
initiatieven op het gebied van afvalcommunicatie.
4. Milieu – Streven naar een flexibele en continue vorm van milieusamenwerking in Twente op het
gebied van de taakvelden afval, geluidhinder, bodem, agrarische en lichthinder
Zodra alle gemeenten in de loop van 2016 hebben besloten over de bestuursopdracht MDA zal
duidelijk zijn hoe de MDA-samenwerking (inclusief financiering) er vanaf 2017 uit zal gaan zien.
Ondersteuning van de verschillende milieuwerkgroepen wordt niet meer gefaciliteerd door Regio
Twente.
MDA gaat vanaf 2017 onder de thema’s van de Coalition of the willing vallen en is niet meer in de
programmabegroting 2017 opgenomen. Het project Twente bewust verlicht zit in de afrondende
fase. Een deel van de provinciale subsidie moet nog worden uitgekeerd aan het bewust verlichten
van fietspaden. De eindrapportage richting provincie Overijssel is in voorbereiding.
6. Arbeidsmarkt - Een betere en meer flexibel werkende arbeidsmarkt waarbij we partijen aan de
vraag- en aanbodkant stimuleren om samen te werken op regionale schaal
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt lopen volgens plan en conform budget. Voorbeelden zijn de
inzet van het intersectoraal mobiliteitsplan (Rijksbijdrage € 7.500.000), regionale deelname aan
INTEREGG programma voor grensoverschrijdend werken en de start van de pilot Statushouders
aan het werk met cofinanciering van de provincie Overijssel.
Er zijn een aantal kleine aandachtspunten: de Twentse werkloosheid ligt al jaren hoger dan het
landelijk gemiddelde (0,2% hoger). De verwachting is dat dit verschil langzaam ingelopen wordt.
Gewerkt wordt aan een verdergaande samenwerking tussen gemeenten en UWV voor de
Werkpleinen. Geconstateerd is dat de garantiebanen vanuit de overheid nog onvoldoende
aangeboden worden. Vooralsnog zijn er minder resultaten uit de publieke bemiddeling
grensoverschrijdend werk en uit het intersectoraal mobiliteitsplan dan was begroot. De financiële
inzet van de werkgevers voor wat betreft het intersectoraal mobiliteitsplan komt langzaam op
gang. De verwachting is dat in de loop van 2017 de resultaten positiever zullen worden.
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7. Vrijetijdseconomie - Het marktaandeel van Overijssel/Twente t.o.v. Nederland moet stijgen
van 10% naar 11% in 2016
De verwachtingen aangaande de Vrijetijdseconomie moeten worden bijgesteld. De verwachting is
dat de groei van het marktaandeel (meer bezoekers, meer bestedingen en een langer verblijf) van
10% naar 11% niet gehaald zal worden in 2016. In 2015 lag dit percentage rond 9%.
Als gevolg van de economische ontwikkeling zal het marktaandeel naar verwachting niet stijgen,
maar de trend in Twente is beter dan de landelijk trend. De werkgelegenheid is de afgelopen jaren
gestegen van ongeveer 16.000 naar 17.000 banen. Sinds 2014 is de werkgelegenheid ongeveer
gelijk gebleven. Toerisme is een van de weinige sectoren waar de werkgelegenheid behouden is in
de afgelopen periode.
Nadat het Twents Bureau voor Toerisme failliet is gegaan in november 2015 is besloten om de
backoffice van de marketing van de vrijetijdseconomie in Twente vanaf 2016 te organiseren in
samenwerking met Marketing Oost. Eind 2016 zal er een aansprekend marketingconcept staan
voor het toeristisch merk Twente. De ondernemers in de vrijetijdseconomie zijn in de ‘lead’ en er is
sprake van een goede (lokale) binding middels het ondernemersnetwerk Gastvrij Twente. Het jaar
2016 staat in het teken van het winnen en creëren van vertrouwen in de nieuwe organisatie
(Gastvrij Twente in samenwerking met Marketing Oost). Gastvrij Twente als breed gedragen
Twents ondernemersnetwerk is op 23 juni 2016 formeel van start gegaan.
8. Recreatieve Voorzieningen - Stimuleren van het gebruik van onze eigen recreatieparken en
toeristische routenetwerken, te weten het wandel-, fiets- en paardrijnetwerk en de MTB-routes
De mountainbikeroutes zijn zover gevorderd, dat deze in de twee helft van 2016
hoogstwaarschijnlijk kunnen worden opgeleverd. Er wordt zeer hard gewerkt aan het project
Kwaliteitsimpuls routenetwerken. Hiervoor worden diverse projecten uitgevoerd ter verbetering van
het fiets- en wandelnetwerk, e.e.a. met een provinciale bijdrage van 75%. Overigens wordt bij de
provincie uitstel aangevraagd voor de oplevering door Salland, West Overijssel en Twente, mede
i.v.m. het faillissement van Twents Bureau voor Toerisme (TBT), waardoor dit project vertraging
heeft opgelopen. TBT was penvoerder voor dit project. Ambtelijk is het gevraagde uitstel al
toegezegd.
9. Recreatieve Voorzieningen - Het verbeteren van het financiële rendement van de
recreatieparken van 18% in 2009 naar 40% in 2018 (34% voor 2016)
Er wordt volop gewerkt aan een verdere verbetering van de exploitatie. Zo is het eigendom, beheer
en onderhoud van het Arboretum Poortbulten inmiddels afgestoten naar Natuurmonumenten tegen
een afkoopsom van € 230.000,-- (2,5 keer de jaarlijks exploitatiekosten). Het nieuwe theehuis in
het Arboretum is inmiddels in aanbouw. Er zijn extra evenementen binnengehaald, o.a.
Hemelgames en Fields of Joy; daarnaast nog diverse kleinere evenementen, welke bijdragen aan
een verbetering van het financiële rendement. Tevens zijn de geautomatiseerde parkeersystemen,
conform de opdracht van de regioraad van destijds, aangelegd.
Nieuwe ontwikkelingen/verschuivingen
Internationaal
Het speerpunt Internationaal loopt volgens planning en is groen. Momenteel staat Internationaal
niet genoemd als speerpunt in de programmabegroting van het domein Leefomgeving team
Economie. In de initiële begroting is Internationaal terug te vinden bij Netwerkstad waarbij ook
alleen de financiering van de Netwerksteden zichtbaar was/is. In latere besluitvorming in het AB
(juli 2015) is dit aangepast middels een zogenaamde begrotingswijziging en is de financiering dan
ook verschoven van alleen Netwerkstad naar alle 14 Twentse gemeenten. Daarom wordt het
speerpunt Internationaal verantwoord in deze rapportage. In 2017 zal het speerpunt Internationaal
als Belangenbehartiging worden weergegeven
Acquisitie
Het speerpunt Acquisitie loopt volgens planning en conform budget en is groen. Momenteel staat
Acquisitie niet genoemd als speerpunt in de programmabegroting 2016 van het domein
Leefomgeving team Economie. Dit komt doordat in november 2015 de 14 Twentse gemeenten
hebben besloten om gezamenlijke acquisitie te gaan voeren voor meer bedrijven en bedrijvigheid
in Twente middels acquisiteurs. Dit initiatief geldt voor drie jaar. Inmiddels is de
sollicitatieprocedure afgerond. Per 1 september 2016 starten twee acquisiteurs bij Oost NV. De 14
Twentse gemeente dragen € 0,50 ct per inwoner voor dit speerpunt.
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Agenda van Twente
Onder verantwoordelijkheid van het toenmalig dagelijks bestuur van de Regio Twente is in
november 2015 besloten een traject in gang te zetten over een nieuw regionaal investeringsprogramma als vervolg op de Agenda van Twente. De verantwoordelijkheid is belegd bij de
bestuurscommissie Agenda van Twente, deze is in juni 2016 geïnstalleerd. Vooruitlopend hierop is
een bestuurlijke kopgroep gevormd met vertegenwoordigers uit de Twentse gemeenten. Op 15 juni
2016 was een zeer goedbezochte startbijeenkomst voor raadsleden. Tijdens deze bijeenkomst
werd de evaluatie van de huidige Agenda van Twente gepresenteerd. Op 15 september 2016 staat
een vervolgbijeenkomst gepland waarin de raden onderling in discussie gaan over de opbrengsten.
In oktober 2016 zullen de raden in hun eigen gemeente besluiten of ze een nieuwe gezamenlijke
regionale investeringsagenda willen voorbereiden.
De bestuurscommissie Agenda van Twente zal vanaf september 2016 zaken aangaande de Agenda
van Twente, zoals beschikkingen en afrekeningen, bestuurlijk afhandelen. Deze taak was eerst
belegd bij het dagelijks bestuur, met de herinrichting van Regio Twente is dit gewijzigd.
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