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Onderwerp
Voortgang Regiodeals en benodigde cofinanciering

Geachte raadsleden,
Op verschillende momenten hebben wij u in het afgelopen jaar per brief geïnformeerd over het proces
en de voortgang rondom de Regiodeals. U heeft op 17 juli 2018, 29 januari en 19 maart 2019 brieven
van ons ontvangen waarin een stand van zaken is weergegeven.
Wij hebben daarbij telkens toegezegd uw raad van meer informatie te voorzien zodra zich nieuwe
ontwikkelingen aandienden. In deze brief informeren wij u graag over de wijze waarop cofinanciering
vanuit de Twentse overheden voor de Twentse Regiodeal tot stand zal komen.
Stand van zaken
Op vrijdag 16 november 2018 is bekend geworden dat het Rijk een bedrag van 30 miljoen euro heeft
gereserveerd voor een Regiodeal met Twente. Sindsdien is er hard gewerkt om het Twentse aanbod te
concretiseren en tot een definitieve deal te komen met het Rijk. Beoogde afronding van de deal vindt
nog deze maand plaats. Een definitieve datum waarop een convenant met de daarin uitwerkte
afspraken wordt ondertekend, is nog niet bekend. Uiteraard informeren wij u wanneer die helderheid er
wél is.
Naast het inhoudelijke werk dat verzet moet worden, is het vanzelfsprekend van groot belang
overeenstemming te hebben over de wijze waarop het bedrag vanuit het Rijk wordt voorzien van een
gelijke investering uit onze Regio. In regionaal verband is woensdagochtend 12 juni besproken hoe de
opbouw van onze inbreng eruit zou kunnen zien.
Bijdragen vanuit lokale overheden
In de bestuurscommissie Agenda van Twente is op 12 juni besloten dat de 12 gemeenten die volledig
deelnemen in de Agenda voor Twente, een ombuiging zullen laten plaatsvinden van de middelen die zij
beschikbaar hebben gesteld voor de Agenda voor Twente. Concreet betekent dit dat zij van de 7,50
euro per inwoner die geoormerkt is voor de Agenda voor Twente, een bedrag van 4 euro
herbestemmen voor de uitvoering van de Regiodeal Twente.
Rijssen-Holten en Almelo nemen op projectmatige basis deel aan de Agenda voor Twente. Dit betekent
dat er niet vooraf al een bedrag van 7,50 euro beschikbaar is gesteld en er derhalve ook geen
ombuiging van 4 euro kan plaatsvinden. Aan Rijssen-Holten en Almelo wordt daarom nu gevraagd om
ten behoeve van de Regiodeal óók 4 euro per inwoner beschikbaar te stellen voor de looptijd van de
Agenda voor Twente (tot en met 2022). Over de jaren 2019 t/m 2022 gaat dit voor Almelo concreet
om een bedrag van ca. 300.000 euro.
Dit verzoek komt op een moment waarop wij dit niet meer hebben kunnen verwerken in de
Perspectiefnota. In het coalitieakkoord is evenwel reeds aangegeven dat Almelo graag daad bij het
woord wil voegen wanneer dat nodig is om de Twentse Regiodeal van voldoende financiering te
voorzien. De vraag deze belofte concreet te maken komt daarmee nu aan de orde.
Overigens moet de bijdrage die nu van gemeenten wordt gevraagd, bezien worden vanuit de totale
investering die wordt gedaan om de sociaal-economische structuur van Twente te versterken met de
Twentse Regiodeal. Gezamenlijk investeren gemeenten, provincie en Rijk 60 miljoen euro. Hiermee
wordt naar verwachting ruim 100 miljoen additioneel vanuit kennisinstellingen, private sector en
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overige publieke middelen in de regio geïnvesteerd. We zien daarmee belangrijke projecten voor Almelo
en voor heel Twente, zoals een uitbreiding van de laad- en loskade op XL businesspark en de
ondersteuning van het Huis van de Logistiek, een forse en noodzakelijke impuls krijgen.
Alternatieve bronnen van cofinanciering
Op 12 juni hebben we in de bestuurscommissie aangegeven dat definitieve besluitvorming over het
beschikbaar stellen van Almelose middelen aan uw raad is. Die besluitvorming brengen wij dan ook
separaat naar u toe.
Daarnaast hebben we ervoor gepleit om in regionaal verband scherp te blijven op mogelijkheden om de
gevraagde 4 euro per inwoner, per gemeente, omlaag bij te stellen. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde
zijn wanneer er middelen vrijvallen uit fondsen waarin al eerder geld gestort is door alle Twentse
gemeenten, in het kader van de ‘oude’ Agenda van Twente. U kunt erop rekenen dat ons college de
komende periode toe blijft zien op het verzilveren van dergelijke mogelijkheden.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,
de burgemeester,

F.W. van Ardenne
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