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Motie Agenda voor Twente 2018
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Enschede de ambitie heeft om de Agenda voor Twente vol te steunen, met een ƒ 
bedrag van 12,50 Euro per inwoner;
Bij de zomernota motie is ingediend om met de Provincie Overijssel in 
gesprek te gaan om gemeenten die met de volle ambitie de Agenda voor 
Twente steunen, te belonen;
Dit gesprek niet geleid heeft tot het in de motie verwoorde gewenste resultaat; 
Besluitvorming voor Agenda voor Twente in de regio nog niet is afgerond, en 
dit in december 2017 zal plaatsvinden;

Overwegende dat:

• De discussie in de regio Twente in december 2017 zich zal toespitsen op of 
alle 14 gemeenten mee gaan doen, met een bedrag van 7,50 Euro per inwoner;

« Een aantal gemeenten, met Enschede, de ambitie heeft uitgesproken 5 Euro 
extra per inwoner in te willen leggen, maar dat daar voorlopig nog geen 
meerderheid voor lijkt te ontstaan;

• De beslissing om deze extra ambitie te steunen voor de lange termijn bij veel 
gemeenten afhangt van de concretisering van de Agenda voor Twente;

° De concretisering van de Agenda voor Twente naar verwachting pas in 2018 
in zijn volledigheid wordt vorm gegeven;

° Daarmee de extra 5 Euro per inwoner waarschijnlijk in 2018 nog niet nodig is;

Draagt het college op, indien het bedrag nodig in 2018 voor de Agenda van Twente
7,50 Euro per inwoner blijkt te zijn:

• De extra 5 Euro per inwoner voor 2018 in te zetten in lijn met de ambitie 
verwoord in de Agenda voor Twente;

• Daarbij vooral zich te richten op stimuleren van initiatieven die zich richten op 
het versterken van de sociaal-economische positie van Enschede;

• Daarbij focus te leggen op:
o Werkgelegenheid (projecten als vergroten aantal banen Duitsland, versterken 

RAP methodiek, faciliteren van initiatieven van ondernemers, etc.);
o Onderwijs en talentontwikkeling, bijvoorbeeld initiatieven die voortkomen uit 

het overleg met schoolbesturen 27 november 2017 over de LEA 2018 en 
daarmee de voorgestelde bezuiniging van 225.000 in deze begroting 
afzwakken;

En gaat over tot de orde van de dag
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