
 
 
Nijverdal, 10 juni 2018 
 
Betreft: Jaarstukken verschillende gemeenschappelijke regelingen 
 
 
Geacht college, 
 
De gemeente Hellendoorn neemt deel in diverse gemeenschappelijke regelingen. Samen 
komen we verder dan alleen. Toch zit Lokaal Hellendoorn nog wel met een aantal vragen. 
 
Gordiaanse knoop  
In de Grolsch Veste wordt vaak gezongen “Trots da-w veur Twente bint”. En trots mogen we 
ook zijn als we zien hoe in Twente wordt samengewerkt. Er zijn nogal wat organisaties en 
bedrijven actief om de Twentse belangen te behartigen. Denk aan Twence, Twente Milieu, 
GGD Twente, Regio Twente, Agenda voor Twente, OZJT/Samen 14, Veiligheidsregio 
Twente, Twente Marketing, Twente Branding, WTC, Oost NL, Port of Twente. Ik vergeet er 
nog wel een paar. Er gebeurt veel en ook veel goed.  
 
De verschillende organisaties zijn actief op verschillende terreinen: gezondheid, veiligheid, 
werkgelegenheid, handel, recreatie, toerisme, onderwijs, duurzaamheid en innovatie. 
Allemaal belangrijke terreinen. Het lijkt erop dat elk relevant onderwerp in samenwerking 
wordt opgepakt. Het lijkt op een kluwen van organisaties, soms zelfs op een gordiaanse 
knoop (een onontwarbare knoop). Wat vaak gebeurt met onontwarbare kluwen touw is 
weggooien, onder het mom van: ik kan er niets meer mee. Dat kan ook gebeuren met al die 
organisaties die ook de belangen van de inwoners van de gemeente Hellendoorn behartigen. 
Dat lijkt Lokaal Hellendoorn in dit geval niet de aangewezen weg. Lokaal Hellendoorn ziet die 
knoop graag ontward. Dat er inzichtelijk wordt gemaakt welk belang door welke organisatie 
wordt behartigd. 
 
Er zijn mooie cijfers gepresenteerd. Er is een begrip: “Cijfers liegen niet”. Maar cijfers zeggen 
ook niet alles. Het is niet alleen het resultaat dat telt. De verschillende organisaties hebben 
ook financiering nodig. Zonder geld immers geen activiteiten. Lokaal Hellendoorn wil graag 
weten op welke wijze de verschillende organisaties worden gefinancierd. 
 
Tot slot is er het gezegde: wie betaalt, bepaalt. Lokaal Hellendoorn wil graag weten of en zo 
ja op welke wijze de raad van de gemeente Hellendoorn en/of het college invloed hebben op 
het beleid van de verschillende organisaties. 
 
Vragen 
Lokaal Hellendoorn heeft de volgende vragen: 

1. Welke organisaties zijn binnen Twente actief zijn voor de inwoners en bedrijven, wie 
zijn hun opdrachtgevers en welke taken vervullen ze? 

2. Door wie worden de verschillende organisaties gefinancierd? 
3. Heeft de raad van de gemeente Hellendoorn en/of het college invloed op het beleid 

van de verschillende organisaties en zo ja, op  welke wijze wordt die uitgeoefend? Zo 
nee, waarom niet? 

 
  



 
 
Lokaal Hellendoorn ziet de gestelde vragen graag op heldere, begrijpelijke wijze en per 
organisatie beantwoord. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Matthijs Knobben 
Namens Lokaal Hellendoorn 
 


