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Concept Agenda voor Twente 

Twente is een technologische topregio, ingebed in een schitterende omgeving met een rijke historie. 

Onze expertise, kennis, valorisatie en faciliteiten trekken bedrijven en wetenschappers van over de 

hele wereld naar het oosten van Nederland. De nauwe samenwerking en uitwisseling met Duitsland 

maakt van Twente een proeftuin voor Europese samenwerking en het slechten van oude grenzen. Als 

Twentse gemeenten werken wij samen aan de verduurzaming van Nederland via ontwikkeling en 

toepassing van nieuwe technieken. Van nanotechnologie tot agro & food, van toerisme tot de bouw: 

samen geven wij kleur aan de toekomst en samen staan wij sterk voor Twente! 

De Twentse D66-raadsleden hebben vanuit dit perspectief het concept Agenda voor Twente 

besproken en komen tot de volgende conclusies:  

1) Een gezamenlijke ambitieuze economische agenda is essentieel om de Twentse 

economie koers en een impuls te geven. Deze agenda geeft ons de kans om partners 

binnen en buiten Twente te binden in de aanpak van onze regionale opgaven. 

2) De gekozen inhoudelijke thema’s en vorm geven ons het vertrouwen dat deze Agenda 

van Twente een succes kan worden voor alle ondernemers en inwoners in Twente, voor 

nu en in de toekomst.  

3) Jaarlijks moeten de actielijnen nader uitgewerkt worden in concrete maatregelen en 

meetbare doelstellingen. Dit kan in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s, die wij in de 

Twenteraad willen bespreken en evalueren. 

4) De Agenda voor Twente kan alleen een verschil maken als we voldoende ambitie tonen. 

Wij pleiten ervoor de bijdrage per inwoner te verhogen naar minimaal € 12,80 per 

inwoner per jaar. 

Ambitie en vorm 

Hoewel het voor een aantal gemeenten moeilijke keuzes vraagt, stelt D66 Twente dat de bijdrage 

aan de Agenda voor Twente hoger zou moeten zijn dan de voorgestelde € 7,50 per inwoner. Dit is 

nodig om ook voor externe partijen als serieuze partner te worden gezien en serieus aan het werk te 

kunnen met onze regionale doelstellingen. Wij zetten daarom in op een minimale bijdrage van  

€ 12,80 per inwoner, minimaal hetzelfde bedrag als bij de huidige Agenda van Twente. 

De Twentse fracties vinden de inhoud, vorm en periode van de Agenda voor Twente in basis en op 

hoofdlijnen voldoende uitgewerkt en akkoord. Tegelijk moeten concrete acties en meetbare 

doelstellingen nog nader uitgewerkt worden. Deze uitwerking verwachten wij in de jaarlijkse 

uitvoeringsprogramma’s, waarbij inhoud, meetbare doelstellingen, doelgerichte uitvoering en 

effectiviteit als thema’s voorop moeten staan. Door helder te zijn in wat je onderneemt en wat je 

bereikt, geven we alle gemeenten inzicht en vertrouwen in gedeelde resultaten. Wij zien graag dat 

inwoners en partners in Twente betrokken worden bij de ontwikkeling van deze 

uitvoeringsprogramma’s. 



Voorwaarden 

D66 Twente wil dat álle veertien Twentse gemeenten meedoen in de ontwikkeling, organisatie, 

toezicht en financiering van de Agenda voor Twente. We vinden elkaar in onze gemeenschappelijke 

doelen en willen daarom een agenda die ons allen verbindt en sterker maakt. De financiering zal niet 

meer plaatsvinden via het dividend van Twence, maar komt uit de reguliere begroting van de 

veertien gemeenten. In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s worden de resultaten getoetst aan de 

gestelde doelen, alvorens nieuwe doelstellingen en acties uitgezet worden. Hiermee borgen wij dat 

de resultaten tastbaar worden en alle Twentenaren betrokken (kunnen) zijn. 


