Update Twente Board, juli 2019

Bekijk de webversie

In deze update wil ik u met trots alle ontwikkelingen delen waar wij als Twente Board mee
bezig zijn. Een belangrijke mijlpaal is hét sluiten van de Regio Deal Twente. Daarover
verder in de nieuwsbrief meer.
In het kader van het Twentse Plan zijn we bezig met een ronde langs alle Twentse
colleges van B&W. Wat speelt er in de Twentse gemeenten en wat vinden zij belangrijk
voor de toekomstige Twentse economie? De ronde is nog niet afgerond, maar we hebben
nu al profijt van de inzichten over en weer.
Waar we ook veel van geleerd hebben is het onderzoek dat het RUNIN netwerk heeft
gedaan naar de invloed van een universiteit op een regionale ontwikkeling en innovatie in
Twente. Zij hebben aanbevelingen gedaan hoe om te gaan met de netwerkdichtheid in
Twente. Maar ook over de positie van Twente Board en het duidelijk zijn van de
verwachtingen in deze triple helix samenwerking. Deze aanbevelingen nemen we weer
mee in de uitwerking van het Twentse Plan.
Het Twentse Plan is een doorontwikkeling van het actieplan van Twente Board. We zijn
het allemaal eens over onze gezamenlijke ambitie voor een sterk economisch Twente,
maar de weg er naar toe vraagt aandacht. We hebben hierover uitgesproken dat we een
hoge ambitie hebben in Twente en we hebben daar ook de juiste ingrediënten voor. Dus
wij willen deze weg met de triple helix organisatie ook zo efficiënt mogelijk begaan met
alle partners in Twente, en daar buiten. Hiervoor is Twente Board o.a. met de 14 Twentse
gemeenten aan het werk voor een verdere versterking van de governance in de regio om
efficiënter en effectiever te kunnen opereren. Hierover houden we u natuurlijk op de
hoogte.
Ik wens u veel leesplezier!
Geert Braaksma, voorzitter Twente Board

Regio Deal Twente vanaf vandaag uit de
startblokken
Rijk, regionale partners en provincie hebben een akkoord
bereikt over de Regio Deal Twente! De komende drie jaar
komt €150 miljoen beschikbaar voor versterking van de
Twentse economie. Daarvan komt €120 miljoen uit de
regio zelf, van provincie, gemeenten,
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het kabinet
trekt in totaal €30 miljoen uit om de sociaaleconomische
structuur en brede welvaart in Twente te versterken.
In november maakte minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
bekend dat het Rijk €30 miljoen wil steken in Twentse projecten. Dat geld komt uit de pot
die het kabinet beschikbaar heeft voor de aanpak van regionale knelpunten. Sinds deze
toezegging hebben Rijk, provincie en regio samen gewerkt aan de uitwerking van de
Regio Deal in een concreet programma voor de regio. Zij hebben nu een akkoord bereikt
over hoe het geld wordt uitgegeven.

Lees meer

Regio Deal geeft Twente vleugels
Yes, we hebben een deal! De 4O’s in de regio Twente –
overheden, ondernemers, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen – hebben het onder regie van de
Twente Board voor elkaar gekregen: er is met het Rijk een
akkoord bereikt over de Regio Deal Twente. “Een deal is
pas echt een deal als er een handtekening onder staat”,
zegt Twente Board-voorzitter Geert Braaksma, “en die
volgt in het najaar.”
Aan het werk
Geert Braaksma is als voorzitter van Twente Board en
voorzitter van de Stuurgroep Regio nauw betrokken bij de Regio Deal Twente. “In
november werd bekend dat het Rijk €30 miljoen heeft gereserveerd voor Twente, een
prachtig resultaat. Maar daarmee was de kous niet af. De afgelopen maanden is hard
gewerkt aan de gedetailleerde uitwerking van de Deal en is overeenstemming bereikt
over de financiering . Door alle partijen is ontzettend veel werk verricht om de Regio Deal
voor Twente te kunnen maken. Dat de Deal nu rond is, voelt heel goed”, aldus
Braaksma.

Lees meer

Young Twente on board!
Op de Twente Top presenteren we met trots de Young
Twente Board. Vanuit de gedachte dat we jongeren meer
moeten betrekken bij de economische ontwikkelingen in
regio en hen de ruimte moeten geven om hun visie te geven,
zijn we in januari 2019 gestart met het ontwikkelen van YTB.
Geen kaders voor de nieuwe generatie, maar vooral eigen
ideeën en vrijheid, dat was de oproep. Maar liefst 70 jongeren gaven gehoor aan de
vacature voor deze vrijwillige functie. We hebben 10 jongeren geselecteerd met
verschillende leeftijden, achtergronden en expertises.
YTB geeft vanaf oktober 2019 gevraagd, maar vooral ook ongevraagd advies aan de
Twente Board. Daarnaast zetten zij zich in om het jongerennetwerk in Twente te
verbinden en ontplooien ze activiteiten die bijdragen aan actuele thema’s.
Benieuwd wie er in de YTB zitten en waar ze voor staan? Ontmoet Young Twente Board
op de Twente Top van 21 september.

Dennis Schipper nieuw lid Twente Board
Sinds 24 april 2019 is Dennis Schipper, eigenaar van
Demcon Holding, toegetreden tot de Twente Board. Hij is
tevens lid van de Industry Board en hij zorgt voor een
stevige verbinding tussen deze boards.
Wij heten Dennis Schipper hartelijk wel welkom als nieuw
lid!

Lees meer
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