
 

 

Agenda bestuur Recreatieschap Twente van 6 juli 2022
 
 

NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    
1. Opening vergadering 

 
 

 

2. Vaststellen agenda Vast te stellen.  

3 
Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter  

1. De heer B.J. Brand aan te wijzen tot 
voorzitter voor de periode t/m de dag 
waarop in een extra vergadering van uw 
bestuur de reguliere verkiezing wordt 
gehouden. 

2. Een plaatsvervangend voorzitter aan te 
wijzen voor de periode t/m de dag waarop in 
een extra vergadering van uw bestuur de 
reguliere verkiezing wordt gehouden. 

3. Eind september 2022 een extra vergadering 
van uw bestuur te houden. 

 

3. Mededelingen  

 
1. Start visie recreatieparken (D. Scholten) 
2. Stand van zaken uittredingsregeling.(H. 

Bolhaar) 
3. Omgevingsvisie provincie Overijssel.(R.v.d. 

Hoeven) 

 

DATUM 6 juli 2022 PLAATS Gemeentehuis Hengelo TIJDSTIP 10:00-12:30 uur 

VOORZITTER B.J. Brand SECRETARIS D. Scholten (plv.) PAGINA 1 

 

AANWEZIG  

A. Maathuis (Almelo), M.J.R. Kotteman (Borne), B.J. Brand (Dinkelland), J. Diepemaat (Enschede), A.B.G.M. Koopman (Haaksbergen), E. 
Nijenbanning (Hellendoorn), G. Gerrits (Hengelo), W.J.H. Meulenkamp (Hof van Twente), J. Nordkamp (Losser), E.C. Zinkweg-Ankoné 
(Oldenzaal), F.J. Wessels (Rijssen-Holten), T. Vloothuis (Tubbergen), R. Koster (Twenterand), R. Kortenhoeven (Wierden) en D. Scholten 
(plv. secretaris). 

AFWEZIG  
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NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

     

A - Hamerstukken 

1. Besluitenlijst d.d. 20 april 2022 Vast te stellen. 
 
 

2. 

 
Inzet beleidsmedewerker vrijetijdseconomie 
in 2022 
 
 

Vast te stellen begrotingswijziging 2022 nummer 1. 
 

 

B- Bespreekstukken  

1. Programmabegroting 2023 

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen 
en de reactie daarop vast te stellen. 

2. De programmabegroting 2023 vast te stellen 
3. Het beheerplan groot onderhoud 

kapitaalgoederen 2023 – 2027 vast te stellen 
4. Het beheerplan groot onderhoud 

kapitaalgoederen 2019 – 2023 in te trekken 
5. Kennis te nemen van de risico’s met bijbehorend 

weerstandsvermogen 

 

2. Benoeming accountantsfunctie 

1. Voor de boekjaren 2022 t/m 2025 Eshuis 
Accountants BV (hierna te noemen Eshuis) te 
benoemen tot accountant van Recreatieschap 
Twente.  

2. De kosten voor 2022 voor dekken vanuit de 
exploitatie van 2022 en indien dit niet mogelijk 
is, bij de jaarrekening van 2022 de kosten 
dekken vanuit de egalisatiereserve.  
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NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    

3 
 
Diverse lastenuitzettingen 
 

1. Kennis te nemen van de diverse autonome 
lastenuitzettingen.  

2. Voor de structurele financiering van de 
lastenuitzettingen wordt het volgende 
voorgesteld: 
a. De lastenuitzettingen voor 2022 te dekken 

vanuit de exploitatie van 2022 en indien dit 
niet mogelijk is, bij de jaarrekening van 2022 
deze te dekken vanuit de egalisatiereserve. 

b. Voor de structurele dekking, de 
gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 
structureel te verhogen en deze verhoging 
voor een zienswijze voor te leggen aan de 
gemeenteraden.  

 

4. Concept-Visie Routenetwerken Twente 

 
De 3 in de visie opgenomen scenario’s te bespreken 
en daarover een standpunt in te nemen. 
 

 

5. Vaststellen subsidie MarketingOost 2021 

 
De subsidie aan MarketingOost voor uitvoering van 
het Actie- en investeringsplan 2021 
Vrijetijdseconomie Twente vast te stellen op € 
629.000. 
 

 

6. Extra campagne najaar 2022 Marketing Oost 

 
 
Marketing Oost een extra campagne te laten 
uitvoeren in het najaar voor een bedrag van  
€ 1.715,00 per gemeente.   
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NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    
C- Ter informatie 

1. 

 
Presentatie Vitale Vakantieparken door Jeske 
van Gerwen van Expertise Centrum 
Overijssel 
 

 
Kennis nemen van de presentatie. 
 

 

D – Rondvraag en sluiting  

1.  
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Advies nota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 6 juli 2022 Agendapunt 3 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. H.M. Bolhaar, 06-13162418 

Onderwerp  
Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 
 
Voorstel  

1. De heer B.J. Brand aan te wijzen tot voorzitter voor de periode t/m de dag waarop in een extra 
vergadering van uw bestuur de reguliere verkiezing wordt gehouden. 

2. Een plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen voor de periode t/m de dag waarop in een extra 
vergadering van uw bestuur de reguliere verkiezing wordt gehouden. 

3. Eind september 2022 een extra vergadering van uw bestuur te houden. 
 
Inleiding 
In de Regeling Recreatieschap Twente is bepaald dat de zittingsperiode van de leden van het bestuur 
is gekoppeld aan die van de gemeenteraad. Aftredende leden blijven hun functie waarnemen totdat 
het nieuwe college opnieuw in de benoeming heeft voorzien, tenzij betrokkene geen zitting meer heeft 
in het college. Op basis van de huidige informatie ziet het er naar uit dat op 6 juli in 3 gemeenten 
(Borne, Haaksbergen en Tubbergen) nog geen nieuw college is geïnstalleerd. Dit betekent dat in de 
eerste vergadering in de nieuwe zittingsperiode zowel (op)nieuw benoemde leden als waarnemende 
leden zitting hebben. 
In genoemde regeling is ook geregeld dat in de eerste vergadering van elke zittingsperiode het 
bestuur onderling de werkzaamheden regelt. Hierbij gaat het o.a. om het voorzitterschap en de plaats 
vervanging daarvan. Het is gangbaar dat aan de verkiezing vooraf gaat dat alle door hun college in 
het bestuur benoemde leden in de gelegenheid worden gesteld zich hiervoor te kandideren en dat op 
basis daarvan in de vergadering zo nodig een stemming wordt gehouden. Omdat 3 colleges nog een 
lid moeten benoemen is het uit bestuurlijke collegialiteit gewenst de verkiezing pas te houden wanneer 
ook de betreffende colleges een besluit over het af te vaardigen bestuurslid hebben genomen. Dit 
betekent dat een tijdelijke regeling moet worden getroffen. 
 
Beoogd effect 
Voorzien in de continuïteit van het voorzitterschap. 
 
Argumenten 
1.1 Met de aanwijzing van de heer Brand is de continuïteit gediend 
De heer Brand is in uw vergadering van 12 januari 2022 bij enkele kandidaatstelling aangewezen als 
voorzitter en neemt deze functie thans formeel waar. Hij is opnieuw door de gemeente Dinkelland als 
lid van het bestuur aangewezen.  
 
1.2 De huidige plaatsvervangend voorzitter komt waarschijnlijk niet terug in het nieuwe college 
De heer Koopman is op 12 januari 2022 bij enkele kandidaatstelling aangewezen als 
plaatsvervangend voorzitter en neemt deze functie eveneens formeel waar. Naar het zich laat aanzien 
zal de heer Koopman niet in het nieuwe college terugkeren. Daarom is het gewenst voor de tijdelijke 
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periode een nieuwe plaatsvervanger aan te wijzen. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft  kunt 
u dit uiterlijk 5 juli 2022 via een appje melden aan de auteur van dit voorstel. 
 
1.3. De volgende geplande vergadering is pas op 7 december 2022 
Op basis van de in uw vergadering van 12 januari 2022 gemaakte afspraken vindt de volgende 
vergadering plaats op 7 december 2022. Voor een reguliere verkiezing is dit een laat tijdstip. Verwacht 
mag worden dat begin september ook in de 3 hiervoor vermelde gemeenten een nieuw college is 
geïnstalleerd. In de extra vergadering kan dan ook kennis worden gemaakt met de nieuwe 
directeur/secretaris. Voorts biedt dit de mogelijkheid tot gedachtewisseling over enkele nog nader te 
selecteren onderwerpen. 
 
Kanttekening 
N.v.t. 
 
Kosten, baten , dekking 
N.v.t. 
 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Vervolg 

1. Plannen extra vergadering eind september 2022 
 
Bijlage(n) 
Geen 
 

Besluit 

 
 

 
 
 



 

 

Besluitenlijst bestuur Recreatieschap Twente van 20 april 2022
 
 

NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    

1. Opening vergadering  

 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder 
welkom. Hij deelt mee dat mevrouw Vloothuis verhinderd 
is. 
 

2. Vaststellen agenda  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen   

 
Bij deze vergadering is voor het eerst aanwezig, de heer 
Richard van den Hoeven. Richard vervult vanaf 1 april de 
functie van adviseur Vrijetijdseconomie voor de 14 
Twentse gemeenten. Hij stelt voor. 
 

A - Hamerstukken 

1. Besluitenlijst 12 januari 2022 Vast te stellen. 

 
Conform vastgesteld. Naar aanleiding van punt B6 deelt 
de voorzitter mee, dat een BTW-plicht voor TBD is niet 
aan de orde voor Recreatieschap Twente. Het 
Recreatieschap Twente heeft de adviseur VTE in dienst 
genomen en zendt hiervoor een factuur aan TBD. 

DATUM 20 april 2022 PLAATS 
Gemeentehuis Almelo, 
Ruimte Atelier (19e verdieping) 

TIJDSTIP 10:00-12:00 uur 

VOORZITTER B.J. Brand SECRETARIS J. Kloots PAGINA 1 

 

AANWEZIG  

A.Maathuis (Almelo), M. Kotteman (plv. van A. Spekschoor, Borne), B.J. Brand (Dinkelland), J. Diepemaat (Enschede), A.B.G.M. Koopman 
(Haaksbergen), J.J. Eijbersen (Hellendoorn), G. Gerrits (Hengelo), W. Meulenkamp (Hof van Twente), H. Nijhuis (Losser), E.C. Zinkweg-
Ankoné (Oldenzaal), E. Wessels (Rijssen-Holten), R. Koster (Twenterand), R. Kortenhoeven (Wierden) en J. Kloots (secretaris). 

AFWEZIG T. Vloothuis (Tubbergen) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

PAGINA 2/5 
 

NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    
B- Bespreekstukken  

1. Concept-programmabegroting 2023 

 
De concept programmabegroting 2023 vast te 
stellen en voor een zienswijze te sturen aan de 
gemeenteraden. 
 

 
Desgevraagd deelt de voorzitter mee, dat verwacht wordt 
dat de taakstelling de komende twee jaar wordt 
gerealiseerd, bijvoorbeeld door het aantrekken van 
nieuwe evenementen op de parken.  
 
De heer Diepemaat geeft aan, dat de taakstelling vooral 
financieel gefocust is, terwijl de laagdrempeligheid van de 
parken tijdens Covid-19 zijn waarde heeft bewezen. 
Bekeken moet worden of er daarom meer in deze 
recreatieparken geïnvesteerd zou moeten worden. 
Zijn voorstel om hierover in het bestuur een discussie te 
vieren wordt overgenomen.  
 
De heer Kotteman pleit voor een actualisering van de 
beleidsdocumenten en om nu al aan te kondigen dat de 
aankomende visie van Routenetwerken financieel niet is 
gekwantificeerd in de programmabegroting.  
 
Besloten is, dat in de begroting alsmede in de 
aanbiedingsbrief naar de raden aandacht wordt 
geschonken aan ontwikkelingen waar in financiële zin 
geen rekening mee gehouden is. De concept-
aanbiedingsbrief wordt via een schriftelijke ronde voor een 
reactie voorgelegd aan de leden van het bestuur. 
 

2. Vaststellen MTB-protocol Twente Het Mountainbikeprotocol Twente vast te stellen. 
 
Conform vastgesteld.  
 



 
 
 
 
 
 
 

PAGINA 3/5 
 

NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    De voorzitter deelt mee, dat het Recreatieschap recent is 
geconfronteerd met 2 procedures die betrekking hebben 
op de afsluiting van MTB-routes op de Sallandse 
Heuvelrug omdat daar de Wet Natuurbescherming zou 
worden overtreden. 

1. NatuurAlert heeft bij de rechtbank een voorlopige 
voorziening aangevraagd tegen het uitblijven van 
besluiten van GS van Overijssel op bezwaren die 
zij heeft ingediend. Het Recreatieschap is hierbij 
als ook ‘gedaagd’ omdat het op basis van 
bruikleenovereenkomsten voor de ondergrond 
‘route-eigenaar is’’. De zitting zou op 19 april zijn 
maar is op verzoek van het Recreatieschap 
uitgesteld. 

2. Kort daarna heeft het Recreatieschap van GS  
een last onder dwangsom ontvangen. 

 
Besloten wordt een krachtig signaal af te geven aan GS 
van Overijssel. Het Recreatieschap Twente (voorzitter) en 
de gemeenten Hellendoorn (de heer Eijbersen) en 
Rijssen-Holten (de heer Wessels) doen dit gezamenlijk. 
Daarbij wordt benadrukt dat singletracks waardevol zijn en 
bijdragen aan evenwicht tussen recreatie en natuur.  
Voorts wordt besloten dat de voorzitter contact opneemt 
met de gedeputeerde voor recreatie en toerisme, de heer 
De Witte. 

3. Uitgangspunten uittredingsregeling De discussiepunten te bespreken. 

 
Door verschillende leden wordt benadrukt, dat de focus op 
samenwerking, elkaar versterken en het belang van de 
voorzieningen zou moeten liggen en niet op uittreden.  
Daar wordt tegenover gesteld dat het wettelijk vereist is 
dat een gemeente bij een vrijwillige samenwerking kan 
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NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    uittreden en dat een gemeente die wil uittreden niet mag 
worden gegijzeld door de andere gemeenten. 
 
In het bestuur bestaat vervolgens overeenstemming over: 

• het feit dat niet zinvol is een uitputtende regeling 
te formuleren; 

• het uitgangspunt dat de uittredingsregeling 
redelijk en billijk moet zijn, voor zowel de 
uittredende gemeente als de achterblijvende 
gemeenten.  

• de wenselijkheid een minimum inwoneraantal te 
hanteren, dat als ondergrens dient voor het 
voortzetten van het Recreatieschap, bijvoorbeeld 
65% van het aantal inwoners van Twente. 

 
Meerdere gemeenten opperen om het voorbeeld te volgen 
van de regeling die de Recreatiegemeenschap Salland 
indertijd heeft vastgesteld m.b.t. de uittreding van de 
gemeenten Hellendoorn en Holten: een in één keer te 
betalen afkoopsom van 10 keer de jaarlijkse bijdrage. In 
deze periode kunnen de overblijvende gemeenten 
geleidelijk hun hogere bijdrage opvangen. Deze regeling 
achten zij, gelet op de aard van de activiteiten van een 
recreatieschap, redelijk en billijk. 
 
Daarnaast wordt door de heer Maathuis de suggestie 
gedaan te bezien welke kosten wel en niet beïnvloedbaar 
zijn en een splitsing aan te brengen in parken en routes. 
Dit zou het mogelijk kunnen maken dat een uittredende 
gemeente voor eigen rekening het beheer en onderhoud 
van routes uitvoert. 
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NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    Op basis van het vorenstaande wordt de regeling 
uitgewerkt. Hierbij wordt ook betrokken de recent m.b.t. 
uittreding in de Wgr opgenomen bepalingen. Dit vergt een 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling. In verband 
daarmee wordt de werkgroep juridische zaken van de 
Twentse gemeenten bij de uitwerking betrokken. Dit kan 
tot gevolg hebben dat er voor de vergadering van 6 juli 
2022 nog geen uitgewerkte regeling is. 

C- Ter informatie 

1. 
Jaarstukken 2021 Recreatieve Voorzieningen  
 

 
Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van 
Recreatieve Voorzieningen.  
 

 
Conform. 

2 
Concept-Visie Routenetwerken Twente 
 

 
Kennis te nemen van de concept-Visie 
Routenetwerken Twente met de doelstellingen, 
filosofie, organisatievorm en de daarbij drie 
voorgestelde scenario’s op gebied van behoud, 
ontwikkeling en ambitie. 
 

 
Conform. Vragen vanuit de gemeenten kunnen worden 
neergelegd bij Dénick 
Scholten.(d.scholten@recreatieschaptwente.nl).  
De visie wordt geagendeerd voor de vergadering van 6 juli 
2020. 

3 Presentatie …. door Kennis te nemen van de presentatie. 
Conform. 

D – Rondvraag en sluiting  

1. 
 

 
 
 

 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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Advies nota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 6 juli 2022 Agendapunt A-2 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel.  SamenTwente, Bedrijfsvoering, P. Wolters (06-21834719) 

Onderwerp 
Inzet beleidsmedewerker vrijetijdseconomie in 2022 
 
Voorstel 
Vast te stellen begrotingswijziging 2022 nummer 1.  
 
Inleiding 
Als gevolg van besluitvorming met betrekking tot de veranderopdracht Regio Twente is de 
subsidieverstrekking aan Marketing Oost ondergebracht bij het Recreatieschap Twente, terwijl de 
beleidsfunctie is toebedeeld aan Twente Board Development B.V. (TBD).  Naar aanleiding van een 
verzoek van TBD heeft uw bestuur op 12 januari 2022 besloten om voor het jaar 2022 tijdelijk een 
beleidsmedewerker aan te nemen bij Recreatieschap Twente waarvoor TBD de financiering voor haar 
rekening zal nemen.  
 
Beoogd effect 
Uitvoering geven aan het besluit van 12 januari 2022 waarbij zowel de lasten als de baten van de 
programmabegroting 2022 worden verhoogd zonder gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.  
 
Argumenten 
 
1.1 Er wordt voldaan aan het besluit van uw bestuur van 12 januari 2022 
Op 12 januari 2022 is besloten dat Recreatieschap Twente tijdelijk een beleidsmedewerker VTE aan 
zal trekken met dekking vanuit TBD. 
 
1.2 Er wordt voldaan aan de uitgangspunten van het BBV 
Het BBV gaat uit van een separate verantwoording van zowel lasten als baten, deze mogen niet met 
elkaar worden verrekend/gesaldeerd. Uw bestuur is bevoegd om de programmabegroting aan zowel 
de lasten- als de batenkant te verhogen.  
 
1.3 De programmabegroting 2022 komt hiermee overeen met de realisatie  
Door de programmabegroting 2022 aan te passen ontstaat er met betrekking tot dit onderdeel geen 
verschil in de begroting en de realisatie.  
 
Kanttekening 
 
1.1 Er is geen zienswijze procedure nodig 
De gemeentelijke bijdrage is gelijk aan de op 12 januari 2022 door uw bestuur vastgestelde 
programmabegroting. Hierdoor is een zienswijzeprocedure niet noodzakelijk.  
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Kosten, baten , dekking 
De kosten van de beleidsmedewerker VTE bedragen € 58.505 en de dekking is gelijk aan dit bedrag 
en afkomstig van TBD. 
 
Middels onderstaand overzicht wordt een recapitulatie verstrekt van de met dit voorstel voorliggende 
wijzigingen inclusief financiële effecten. 
 

 
 
Communicatie 
N.V.T. 
 
Vervolg 

1. De begrotingswijziging wordt doorgevoerd in de programmabegroting 2022. 

2. Er wordt een factuur gestuurd naar TBD voor de kosten.  
 
Bijlage(n) 
1. Begrotingswijziging 2022 – nummer 1 
 
 

Besluit 

 
 

 
 
 

Lasten Baten Saldo Gemeentelijke bijdrage

     3.801.075          936.000       2.865.075                        2.865.075 

Voorgestelde begrotingswijziging Programma Vrije 

tijdseconomie

Begrotingswijziging beleidsmedewerker VTE 58.505 58.505           -               -                                 

Totaal voorgestelde wijziging 58.505 58.505           0 0

Totaal programmabegroting 2022 na voorgestelde 

wijzigingen
     3.859.580          994.505       2.865.075                        2.865.075 

Totaal (reeds gewijzigde) programmabegroting 

2022 Recreatieschap Twente



Begrotingswijziging Het Bestuur besluit de begroting van baten en lasten Begrotings- Incidenteel / Taakveld Wijziging

Recreatieschap Twente voor nevenstaand dienstjaar als volgt te wijzigen: jaar Structureel  nr.

2022 Incidenteel 3.1 1

LASTEN BATEN

Huidige raming nieuwe of verho- verlaging v.d. nieuwe ra- Huidige raming nieuwe of verho- verlaging v.d. nieuwe raming

van het v.d. bestaande bestaande ming van het van het v.d. bestaande bestaande van het dienst-

Volgnr. Cat. Omschrijving dienstjaar raming raming dienstjaar dienstjaar raming raming jaar

Recreatieschap Twente; vrije tijdseconomie

6.556.000            411.000     beleidsmedewerker vte -                      58.505                -                      58.505                

6.556.000            842.340     bijdrage TBD BV -                      -                      -                      -                      58.505                58.505                

-                      58.505                -                      58.505                -                      58.505                -                      58.505                

Toelichting: Besluit bestuur RST d.d. 12 januari 2022, onderdeel B6

Aantal inwoners Verhoging 

Gemeente 1-1-2021 Gem. bijdrage

Almelo

Borne

Dinkelland

Enschede

Haaksbergen

Hellendoorn

Hengelo

Hof van Twente

Losser

Oldenzaal

Rijssen / Holten

Tubbergen

Twenterand

Wierden

Totaal 0
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Advies nota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 6 juli 2022 Agendapunt B-1 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel.  Bedrijfsvoering, P. Wolters (06-21834719) 

Onderwerp  
Programmabegroting 2023 
 
Voorstel 

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en de reactie daarop vast te stellen. 
2. De programmabegroting 2023 vast te stellen. 
3. Het beheerplan groot onderhoud kapitaalgoederen 2023 – 2027 vast te stellen 
4. Het beheerplan groot onderhoud kapitaalgoederen 2019 – 2023 in te trekken 
5. Kennis te nemen van de risico’s met bijbehorend weerstandsvermogen 

 
Inleiding 
Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2023 van Recreatieschap Twente ter vaststelling aan.  
De gemeentelijke bijdrage 2023 stijgt met afgerond € 0,12 mln. ten opzichte van de gemeentelijke 
bijdrage 2022 (na wijziging). De stijging wordt veroorzaakt door het toepassen van de financiële 
uitgangspunten met betrekking tot loon- en prijscompensatie voor het jaar 2023.  
 
Beoogd effect 
Uitvoering geven aan de in de programmabegroting 2023 opgenomen programma’s en het 
beschikbaar stellen van het gevraagde budget. 
 
Argumenten 
1.1 De zienswijzen geven geen aanleiding tot een wijziging van de begroting 
Overeenkomstig het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Bij het maken van deze nota hebben 2 raden hiervan 
gebruik gemaakt. In bijgaand overzicht staan de zienswijzen en de concept-reactie daarop. Uw 
bestuur is bevoegd de reactie vast te stellen. De zienswijzen zijn niet van financieel inhoudelijke, maar 
van procedurele aard. 
 
2.1 Er wordt voldaan aan de uitgangspunten van de Twentse gemeenten en de begroting is in 
overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
De begroting is opgesteld conform de met de gemeenten overeenkomen uitgangspunten over onder 
meer loon- en prijscompensatie waarbinnen de begroting zich mag ontwikkelen. Deze uitgangspunten 
zijn gelijk aan de uitgangspunten die door de gemeenten worden gehanteerd voor de overige 
verbonden partijen. De voorliggende programmabegroting 2023 bevat geen nieuw beleid. 
 
2.2 De subsidieverstrekking aan Marketing Oost is geïndexeerd  
In overeenstemming met besluitvorming van het algemeen bestuur van de voormalige Regio Twente 
op 27 september 2017, is de subsidie aan Marketing Oost geïndexeerd met de prijscompensatie 
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conform overeengekomen uitgangspunten. Deze indexering is in voorgaande jaren abusievelijk niet 
toegepast, met ingang van het begrotingsjaar 2023 zal deze indexering worden toegepast. 
 
3.3 Het beheerplan groot onderhoud kapitaalgoederen moet worden geactualiseerd 
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2019 is tevens het beheerplan groot onderhoud 
kapitaalgoederen 2019 – 2023 vastgesteld. Dit beheerplan is vernieuwd waarbij de financiële effecten 
in de begroting zijn verwerkt.  
  
Kanttekening 
N.v.t. 
 
Kosten, baten , dekking 
Voor de uitvoering van de doelstellingen wordt in de programmabegroting 2023 een gemeentelijke 
bijdrage gevraagd van € 2.982.695. 
 
Per gemeente betekent dit het volgende voor de gemeentelijke bijdrage (basistakenpakket): 
 

Gemeente 

Aantal inw. Totaal 

01-01-22 
Gemeentelijke 

bijdrage 

Almelo 73.158 344.215 

Borne 24.015 112.993 

Dinkelland 26.593 125.123 

Enschede 160.632 755.789 

Haaksbergen 24.229 114.000 

Hellendoorn 35.940 169.101 

Hengelo 81.544 383.672 

Hof van Twente 35.056 164.942 

Losser 23.070 108.547 

Oldenzaal 31.745 149.363 

Rijssen / Holten 38.234 179.895 

Tubbergen 21.364 100.520 

Twenterand 33.712 158.618 

Wierden 24.637 115.919 

Totaal 633.929 2.982.695 

 
Communicatie 

1. De programmabegroting 2023 wordt op de website van Recreatieschap Twente gepubliceerd 
 
Vervolg 

1. De programmabegroting wordt verzonden naar gedeputeerde staten van Overijssel. 

2. De gemeenten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de vastgestelde 

programmabegroting 2023 alsmede het overzicht van de zienswijzen en de reactie daarop. 

3. In 2023 wordt uitvoering gegeven aan in de programmabegroting 2023 beschreven 

programma’s. 

 
Bijlage(n) 
1. Overzicht zienswijzen en reactie daarop. 
2. Programmabegroting Recreatieschap Twente 2023 
3. Beheerplan groot onderhoud kapitaalgoederen 2023 – 2027 
 
 

Besluit 

 
 
 

 



Zienswijzen gemeenteraden over begroting 2023 

 

Gemeente Zienswijze Reactie 

Hengelo 1. Op welke wijze verwacht het Recreatieschap de 
bestaande beleidsnota’s te gaan actualiseren. 

 
2. Welke argumentatie heeft het bestuur voor de 

inschatting dat de baten in 2023 duidelijk hoger 
liggen dan de jaren daarvoor en daarna. 

Ad 1 
1. Het bestuur heeft op 20 april 2022 het 

Mountainbikeprotocol vastgesteld. Het heeft betrekking 
op het beheer, onderhoud en (door)ontwikkelen van 
MTBroutes. 

2. In concept is gereed de Visie Routenetwerken Twente. 
Het vaststellen van deze visie is nodig om de 
basisvoorzieningen aan routenetwerken te blijven 
onderhouden, te beheersen en toekomstbestendig te 
ontwikkelen. De vaststelling van de visie door het bestuur 
is voorzien op 7 december 2022. 

3. Er wordt een visie opgesteld voor de 3 recreatieparken. 
Dit jaar wordt daarmee een begin gemaakt en de 
vaststelling zal in de loop van 2023 plaatsvinden. 

 
Ad 2 
Deze inschatting is gebaseerd op het succesvol kunnen 
realiseren van enkele van de werkzaamheden die zijn 
vermeld op bladzijde 7 van de Programmabegroting 2023. 

 

Twenterand Verzoekt het college: 
1. Om te komen met een voorstel om de 

deelnemende gemeenteraden vooraf te betrekken 
en voldoende inzage te geven in de te maken 
(strategische) beleidskeuzes, zodat de 
gemeenteraden ten aanzien van deze keuze hun 
inbreng kunnen leveren (proces rondom 
zienswijzen op beleidsdocumenten omdat ze 
uiteindelijk de basis zijn voor de toekomstige 
begrotingen van de GR). 

2. De GR te verzoeken om samen met de GRn een 
gezamenlijk Twents proces op te stellen waarbij 
we een optimale P&C cyclus (inclusief kadernota) 

1. Is een oproep aan het college. 
2. Op basis van een wijziging van de Wgr die op 1 juli 2022 

inwerking treedt gelden er wettelijk nieuwe termijnen voor 
de P&C-cyclus, waarin o.a. is bepaald dat; 
a. een GR een kadernota met eventuele nieuwe 

beleidswensen aan de gemeenteraden stuurt; in de 
GR kan een tekst  voor een zienswijzeprocedure 
worden opgenomen; 

b. de zienswijzeprocedure voor de ontwerpbegroting 
wordt verlengd naar 12 weken en het bestuur 
voorafgaande aan de vaststelling van de begroting de 
raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt van 
zijn oordeel. 



voor de gemeenten en gemeenschappelijke 
regelingen(en) borgen. 
a. Om de gemeenteraden de mogelijkheid te 

geven om tijdig hun zienswijzen in te kunnen 
dienen bij de kadernota van de GR. 

b. Om de gemeenteraden meer tijd (minimaal 
zes weken) te geven om zienswijzen in te 
dienen bij de begroting. 

3. De gemeentarden tijdig te informeren over de te 
ontvangen gelden via zogenaamde regiodeals (of 
andere deals en de gemeenteraden te betrekken 
waaraan deze middelen besteed gaan worden. 

In Twents verband wordt in samenspraak met de griffiers 
bezien op welke wijze hieraan invulling kan worden 
gegeven. 

3. Niet van toepassing op het Recreatieschap. 
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Advies nota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 6 juli 2022 Agendapunt B-2 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. SamenTwente, Bedrijfsvoering, P. Wolters (06-21834719 

Onderwerp  
Benoeming accountantsfunctie 
 
Voorstel  

1. Voor de boekjaren 2022 t/m 2025 Eshuis Accountants BV (hierna te noemen Eshuis) te 
benoemen tot accountant van Recreatieschap Twente.  

2. De kosten voor 2022 te dekken vanuit de exploitatie van 2022 en indien dit niet mogelijk is, bij 
de jaarrekening van 2022 de kosten te dekken vanuit de egalisatiereserve.  

 
Inleiding 
Als gevolg van besluitvorming met betrekking tot de veranderopdracht Regio Twente is het 
programma recreatieve voorzieningen alsmede de subsidieverstrekking aan MarketingOost (als 
onderdeel van vrijetijdseconomie) ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap 
Twente. Recreatieschap Twente dient dan ook met ingang van 2022 zelfstandig zorg te dragen voor 
de uit te voeren controle werkzaamheden en hiervoor een accountant te benoemen.  
 
Beoogd effect 
Het benoemen van een accountant voor de boekjaren 2022 t/m 2025 
 
Argumenten 
 
1.1 Er wordt voldaan aan artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet 
De Wet gemeenschappelijke regelingen verklaart de Gemeentewet ook van toepassing op 
Recreatieschap Twente. Zij dient een accountant te benoemen voor werkzaamheden zoals genoemd 
in artikel 197 van diezelfde wet. 
 
1.2 Er wordt geen efficiency verlies geleden 
In de praktijk verzorgt de gemeenschappelijke regeling SamenTwente de financiële administratie van 
Recreatieschap Twente. Het ligt daarom voor de hand dat beide organisaties gebruik maken van 
eenzelfde accountantsbureau om daarmee te voorkomen dat twee verschillende bureaus met 
verschillende aanpakken bediend moeten worden door dezelfde financiële afdeling. Doordat zowel 
SamenTwente als Recreatieschap Twente gebruik maken van dezelfde accountant treedt er geen 
efficiency verlies op met betrekking tot de aanpak van de accountant en de controlewerkzaamheden 
die SamenTwente moet uitvoeren. 
 
2.1 De accountant dient Recreatieschap Twente zelfstandig te beoordelen  
Doordat de accountant Recreatieschap Twente zelfstandig dient te controleren en te beoordelen is er 
sprake van nieuwe werkzaamheden die voorheen niet waren meegenomen bij de programma’s 
recreatieve voorzieningen en vrijetijdseconomie binnen voormalig Regio Twente. Hiervoor heeft 
Eshuis een passende offerte ingediend. 
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Aangezien de offerte onlangs is afgegeven door Eshuis kon dit niet worden betrokken bij het opstellen 
van de programmabegroting 2023 e.v. Een separaat voorstel zal aan uw bestuur worden voorgelegd. 
Voor het boekjaar 2022 zal er geen zienswijze procedure worden gestart voor een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage, getracht zal worden dit op te vangen binnen het jaarresultaat. 
 
Kanttekening 
 
2.1 Uw bestuur kan er ook voor kiezen om de offerte van Eshuis niet te accepteren 
Indien de offerte niet wordt geaccepteerd zijn we genoodzaakt een aanbestedingsprocedure te starten 
met een onzekere uitkomst. Bovendien is de kans dan groot dat zowel SamenTwente als 
Recreatieschap Twente verschillende accountants krijgen. Omdat SamenTwente de financiële 
administratie uitvoert is dit niet efficiënt en leidt dit juist tot meer kosten. 
 
2.2 De kosten 2022 zouden ook gedekt kunnen worden door verhoging van de gemeentelijke bijdrage 
Indien we voor 2022 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage willen realiseren zullen we een 
zienswijze procedure moeten starten met besluitvorming in de diverse raden. Omdat de gemeenten 
deze extra kosten niet in de eigen begrotingen van 2022 hebben kunnen opnemen wordt dit niet 
geadviseerd.  
 
2.3 Er is sprake van een kostenverhogend effect door de ontvlechting bij zowel SamenTwente als 
Recreatieschap Twente 
Voorheen had Regio Twente (en nu SamenTwente) een centraal budget voor de accountantsfunctie. 
Bij zowel SamenTwente als Recreatieschap Twente heeft de accountant, in verband met de 
veranderopdracht, een nieuwe offerte uitgebracht. Voorheen kostte de accountant onder vlag van 
Regio Twente jaarlijks € 53.500 excl. btw. De nieuwe offerte van de accountant voor SamenTwente 
bedraagt € 45.500 en voor Recreatieschap Twente bedraagt deze  € 27.500. Door het verlies van 
schaalvoordeel zijn de totale accountantskosten samen bij beide organisaties duurder geworden dan 
voorheen. Ondanks dat bij SamenTwente de accountantskosten € 8.000 goedkoper worden, kan dit 
budget niet overgedragen worden naar Recreatieschap Twente. Dit komt omdat bij SamenTwente 
door onder andere de ontvlechting van Recreatieve Voorzieningen, er een structureel btw-nadeel is 
ontstaan van ongeveer € 85.000 per jaar. Het voordeel op de accountantskosten wordt in mindering 
gebracht op het btw-nadeel.  
De kostenverhoging is het gevolg van de bestuurlijke keuze die de Twentse gemeenten hebben 
gemaakt om Regio Twente te ontvlechten in drie zelfstandige organisaties, waar onder 
Recreatieschap Twente. Daarmee kunnen bepaalde (financiële) schaalvoordelen niet meer worden 
gerealiseerd en zullen er extra kosten ontstaan. In het voorstel over het lidmaatschap van de 
Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, waarover in uw vergadering van 
12 januari 2022 besluitvorming heeft plaatsgevonden, is daarop geattendeerd 
 
Kosten, baten , dekking 
De kosten van de accountant zijn jaarlijks € 27.500 waarbij getracht wordt deze in 2022 op te vangen 
binnen het jaarresultaat. Indien dit niet mogelijk is wordt het resterende tekort geëgaliseerd met de 
bestemmingsreserve. Voor de jaren 2023 e.v. zal een separaat dekkingsvoorstel aan uw bestuur 
worden voorgelegd gezamenlijk met andere autonome ontwikkelingen die niet binnen de begroting 
opgevangen kunnen worden. 
 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Vervolg 

1. De overeenkomst met Eshuis wordt opgemaakt en ondertekend. 

2. Separaat dekkingsvoorstel voor de jaren 2023 en verder.  
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Bijlage(n) 
1. Offerte Eshuis 
 
 

Besluit 

 
 

 
 
 



Registeraccountants  

 

Eshuis Registeraccountants BV  Algemene voorwaarden / Handelsregister K.v.K. Enschede nr. 08151214  Lid van het  

 
Aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twente 

Nijverheidstraat 30 

7511 JM  ENSCHEDE 
 

I n s t i t u t e n w e g  4 1  

7 5 2 1  P H   E n s c h e d e  

P o s t b u s  4 7 4  

7 5 0 0  A L   E n s c h e d e  

T e l .  0 8 8 - 5 0 0  9 5  0 0  

E - m a i l  i n f o @ e s h u i s . c o m  

 

Behandeld door: Caroline Willems 

Ons kenmerk: N.v.t. 

Datum: 26 april 2022 

 

Betreft:  Accountantscontrole Recreatieschap Twente 

 

Geachte bestuursleden, 

Als accountant van SamenTwente is ons gevraagd of wij ook de controle van het per 1 januari jl. opgerichte 

Recreatieschap Twente op ons willen nemen. Wij zijn sinds het boekjaar 2020 accountant van Regio 

Twente/SamenTwente, en ervaren die opdracht als een groot genoegen. Daarom doen wij u per deze brief met 

alle plezier een opgave van de verwachte kosten. 

 

Na een Europees aanbestedingstraject in 2019 zijn wij met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot accountant 

van de Regio Twente. De ‘Overeenkomst tussen Regio Twente en Eshuis Registeraccountants B.V. 

(contractnummer 20180033-114025-6)’ d.d. 18 december 2019 met bijbehorende stukken vormt de juridische 

basis voor onze relatie. Een van de stukken waar de overeenkomst naar refereert betreft het verificatieverslag 

en de daarin gemaakte werkafspraken van 20 november 2019. Gebaseerd op paragraaf 1.1.1. uit het 

basisbestek destijds (“Door mogelijke organisatiewijzigingen kunnen zelfstandige organisaties ontstaat. Deze 

kunnen gebruik blijven maken van de afgesloten overeenkomst.”) is in het verificatiegesprek een afspraak 

gemaakt over de gevolgen van de ontvlechting van de voormalige Regio Twente voor de accountantscontrole: 

bij (grote) wijzigingen praten we elkaar bij en in overleg stemmen we af hoe we verder gaan. 

 

De ontvlechting van de recreatieactiviteiten en het onderbrengen daarvan in een nieuwe gemeenschappelijke 

regeling is zo’n wijziging. Dit heeft gevolgen voor ons honorarium bij de Regio Twente/SamenTwente en de 

nieuwe entiteiten die als gevolg van de ontvlechting ontstaan, zoals het recreatieschap. 

 

Onder dezelfde condities als die bij de start van de controle van de Regio Twente in de voornoemde 

overeenkomst zijn vastgelegd bieden wij onze controle voor het boekjaar 2022 aan voor een prijs van € 27.500, 

exclusief btw, inclusief bijkomende kosten. Jaarlijks indexeren wij ons honorarium volgens de methodiek uit 

artikel 4 van de overeenkomst van 18 december 2019. Volgens artikel 9 eindigt de overeenkomst op 31 

december 2022 en kan de overeenkomst eenmalig door u worden verlengd voor de duur van 3 jaren. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en gaan met veel plezier als uw accountant aan de 

slag.  



 

2 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Eshuis, 

Registeraccountants 

 

 

 

drs. C.L. Willems RA 
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Advies nota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 6 juli 2022 Agendapunt B-3 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. SamenTwente, Bedrijfsvoering, P. Wolters (06-21834719 

Onderwerp  
Diverse lastenuitzettingen 
 
Voorstel  

1. Kennis te nemen van de diverse autonome lastenuitzettingen.  
2. Voor de structurele financiering van de lastenuitzettingen wordt het volgende voorgesteld: 

a) De lastenuitzettingen voor 2022 te dekken vanuit de exploitatie van 2022 en indien dit 
niet mogelijk is, bij de jaarrekening van 2022 deze te dekken vanuit de 
egalisatiereserve. 

b) Voor de structurele dekking, de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 structureel te 
verhogen en deze verhoging voor een zienswijze voor te leggen aan de 
gemeenteraden.  

 
Inleiding 
Als gevolg van besluitvorming met betrekking tot de veranderopdracht Regio Twente is het 
programma recreatieve voorzieningen alsmede de subsidieverstrekking aan Marketing Oost (als 
onderdeel van vrijetijdseconomie) ondergebracht bij het Recreatieschap Twente. Recreatieschap 
Twente maakt als gevolg hiervan extra kosten. 
 
Beoogd effect 
Inzicht in de effecten van de bestuurlijke keuze om Regio Twente te ontvlechten in 3 zelfstandige 
organisatie, waaronder Recreatieschap Twente.  
 
Argumenten 
 
1.1 Er wordt aangesloten bij de werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 
(SGO). 
Als gemeenschappelijke regeling dient Recreatieschap Twente verplicht aangesloten te zijn bij de 
werkgeversorganisatie SGO. Voor dit lidmaatschap is een bedrage geraamd van structureel € 1.000 
welke reeds in de programmabegroting 2023 is verwerkt. 
 
1.2 Er wordt aangesloten bij Twentse Kracht / Twentse School 
In Twente wordt samengewerkt op het gebied van scholing en werving (vacatures). Recreatieschap 
Twente sluit hierbij aan waarbij de structurele deelnamekosten worden geraamd op structureel € 
1.000. Dit zal worden verwerkt in de programmabegroting 2024 en verder. 
 
1.3 Er wordt een overeenkomst afgesloten voor accountantsdiensten 
In het voorstel van de benoeming van de accountant hebben wij uiteengezet dat Recreatieschap 
Twente een overeenkomst dient af te sluiten met de accountant voor het controleren van de 
jaarrekening. De structurele kosten worden geraamd op structureel € 27.500. 
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1.3 Er zal een lening worden afgesloten  
Doordat Recreatieschap Twente als zelfstandige organisatie verder gaat dient het de activa 
(gebouwen, voertuigen etc.) over te nemen van SamenTwente. De passiva (reserves, voorzieningen 
etc.) dient SamenTwente te vergoeden aan Recreatieschap Twente. Aangezien de waarde van de 
activa hoger is dan die van de passiva dient Recreatieschap Twente een vergoeding te betalen aan 
SamenTwente van circa € 3,4 miljoen (definitief bedrag na accountantscontrole jaarrekening 
SamenTwente). Voor de financiering hiervan moet een lening worden aangetrokken. Het 
rentepercentage is tegenwoordig volatiel waarbij moet worden gedacht aan een percentage tussen 
1,7% en 2,7% op het moment van afsluiten. Bij een termijn van 20 jaren met lineaire aflossing 
betekent dit een rentebedrag van in eerste instantie tussen de € 57.000 en € 91.000 met een aflopend 
karakter in verband met de aflossingen. Dit betreft een structurele last welke niet eerder kon worden 
voorzien, niet op te vangen is binnen de huidige begroting en daarom niet kon worden betrokken bij 
het opstellen van de programmabegroting 2023 e.v. Dit komt omdat er verschillende administratieve 
handelingen plaats moesten vinden voordat Recreatieschap Twente zich kan aansluiten op geldmarkt. 
Dit heeft langer geduurd dan vooraf ingeschat.  
 
2.2 Er is sprake van een kostenverhogend effect door de ontvlechting bij Recreatieschap Twente 
Voorheen werden investeringen gefinancierd vanuit een batige bankrekening van Regio Twente (en 
nu SamenTwente) en werd Regio Twente (en nu SamenTwente) eigenaar van de activa. 
Nu Recreatieschap Twente eigenaar gaat worden van de activa dient ze hiervoor een vergoeding 
(gelijk aan de boekwaarde per 31-12-2021) te betalen aan SamenTwente. Aangezien het 
Recreatieschap een dergelijk bedrag niet op de bankrekening heeft staan dient ze hiervoor een 
geldlening aan te trekken. De hiermee gepaard gaande rentelasten dienen in de begroting te worden 
verwerkt. 
De kostenverhoging is het gevolg van de bestuurlijke keuze die de Twentse gemeenten hebben 
gemaakt om Regio Twente te ontvlechten in drie zelfstandige organisaties, waar onder 
Recreatieschap Twente. Daarmee kunnen bepaalde (financiële) schaalvoordelen niet meer worden 
gerealiseerd en zullen er extra kosten ontstaan. In het voorstel over het lidmaatschap van de 
Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, waarover in uw vergadering van 
12 januari 2022 besluitvorming heeft plaatsgevonden, is daarop geattendeerd 
 
Kanttekening 
 
2.1 De kosten 2022 zouden ook gedekt kunnen worden door verhoging van de gemeentelijke bijdrage 
Indien we voor 2022 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage willen realiseren zullen we een 
zienswijze procedure moeten starten met besluitvorming in de diverse raden. Omdat de gemeenten 
deze extra kosten niet in de eigen begrotingen van 2022 hebben kunnen opnemen wordt dit niet 
geadviseerd.  
 
Kosten, baten , dekking 

Lastenuitzetting Bedrag 

Lidmaatschap SGO € 1.000 

Twentse Kracht/Twentse School € 1.000 

Accountantsdiensten (zie nota nr…..) € 27.500 

Treasury/lening  € 91.000 

Totaal € 120.500 

 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Vervolg 

1. De structurele dekking wordt voorgelegd aan de gemeenteraden voor een zienswijze. 

2. De eventuele ingediende zienswijzen inclusief onze reactie worden behandeld in uw 

vergadering en op basis van uw beraadslaging vindt besluitvorming plaats over de wijziging 

van de begroting.  
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Bijlage(n) 
Geen 
 
 

Besluit 

 
 

 
 
 



Opiniërende nota Instructie

Openbaar Nee Registratienummer

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente

Datum vergadering 6 juli 2022 Agendapunt B.4

Domein, behandelend ambtenaar, tel. H. van den Heuvel, 06-50434212

Onderwerp
Concept-Visie Routenetwerken Twente

Inleiding
Op 22 april jl. is ter informatie de Visie Routenetwerken Twente aangeboden aan uw bestuur. Het nu
voorliggende document betreft de opiniërende nota als laatste opstap tot besluitvorming.

Deze visie geeft een doorkijk in de huidige organisatie en routenetwerken met daarbij een duidelijke
onderbouwing welke keuzes er gemaakt moeten worden. Om de basisvoorzieningen aan
routenetwerken te blijven onderhouden, te beheersen en toekomstbestendig te ontwikkelen is het
vaststellen van een visie nodig. In de visie wordt een keuze gemaakt voor het scenario welke het
beste past bij de (te behalen) doelen in de vrijetijdseconomie en vitaliteit.

Beoogd effect
Het verkrijgen van inzicht in het definitief maken van de visie, het verkrijgen van de juiste keuze met
het gewenste scenario en de daarmee samenhangende inzet en financiën voor Routenetwerken
Twente.

Discussiepunten
De afgelopen 10 jaar heeft Routenetwerken Twente een enorme ontwikkeling ondergaan. In deze
ontwikkeling is naast een areaalvergroting ook een professionaliseringsslag gemaakt. Niet alleen de
overheden, stakeholders en ondernemingen hebben hierin een grote stap voorwaarts gemerkt, ook de
gebruikers van de routenetwerken in Twente geven een hoge waardering voor de uitgebreide
(route)infrastructuur inclusief de digitale toepassingen.

De gehele ontwikkeling heeft er wel voor gezorgd dat er een hiaat is ontstaan tussen de (basis)taken
en de financiële situatie. Ook omtrent het takenpakket van Routenetwerken Twente ontstaat discussie
in relatie tot de andere spelers in het veld van recreatie en vrijetijd. Om hier inzicht in te kunnen geven,
is in de visie een aantal scenario’s beschreven om met behulp daarvan een gerichte keuze te maken
welke status / mandaat Routenetwerken Twente gaat krijgen.

Wanneer het hiaat blijft bestaan, zal er drastisch gekeken moeten worden naar het gehele
route-areaal en de bijbehorende voorzieningen. De gebruiker zal hier duidelijk de impact van gaan
ervaren. Een top-regio als Twente behoort buitengewone routenetwerken, onderhouden paden en
voorzieningen en een bestendige organisatie te hebben.
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Op de bladzijden 30 t/m 37 [Concept-Visie Routenetwerken Twente 2.5 - juni 2022] zijn, naast de
aanleiding en het afwegingskader, de drie voorgestelde scenario’s beschreven. Deze scenario’s zijn
naast de eerder in de visie benoemde kern-, sub-, ontwikkeltaken en ambities gelegd. Daarbij is per
scenario de financiële situatie berekend en de organisatorische structuur geschetst. Hiermee zal de
keuze gemaakt moeten worden voor het gewilde scenario en de verdere visievorming.

In de onderstaande tabel is aangegeven welke financiële impact elk scenario heeft per gemeente. De
verdeling is gemaakt naar inwoneraantal (peil: CBS 1-1-2022). De weergegeven bedragen zijn extra
jaarlijkse kosten bovenop de reeds in de begroting opgenomen deelafdracht aan Routenetwerken
Twente.

FINANCIËLE IMPACT SCENARIOKEUZE - VISIE ROUTENETWERKEN TWENTE

(op basis van inwoneraantal)

Gemeente / Scenario
Toekomstbestendig
(Scenario 1)

Op orde
(Scenario 2)

Begrensd
(Scenario 3)

Almelo €52.161 €23.888 €0

Borne €17.118 €7.839 €0

Dinkelland €18.962 €8.684 €0

Enschede €114.541 €52.456 €0

Haaksbergen €17.304 €7.925 €0

Hellendoorn €25.626 €11.736 €0

Hengelo €58.095 €26.605 €0

Hof van Twente €24.996 €11.447 €0

Losser €16.460 €7.538 €0

Oldenzaal €22.632 €10.365 €0

Rijssen-Holten €27.260 €12.484 €0

Tubbergen €15.233 €6.976 €0

Twenterand €24.042 €11.010 €0

Wierden €17.571 €8.047 €0

Totalen €452.000 €207.000 €0

* het betreft hier de inschatting tot jaarlijks terugkerende kosten (excl. indexering).
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Voordelen
Door de voorgestelde scenario’s uit de Visie ontstaat er duidelijkheid over de taken,
verantwoordelijkheden en het mandaat. Daarbij wordt er richting gegeven aan de organisatie en haar
taakstellingen; ook vanuit het oogpunt van de gebruiker. Vanuit het, door u, gekozen scenario zal
Routenetwerken Twente voor een nog vast te stellen periode de werkwijze en organisatie inrichten en
uitvoeren.

Nadelen
De keuze voor een scenario en de daarbij behorende werkwijze en organisatie kan voor grote
nadelige wijzigingen zorgen binnen de huidige taakstellingen (afschalen). Het kan uiteraard ook
zorgen voor een bestendige organisatie of zelfs voor een toekomstbestendige vorm. De
consequenties ten opzichte van elkaar zijn opgenomen per scenario in de visie.

Communicatie
N.v.t.

Vervolg
1. Het definitief uitwerken van de Visie Routenetwerken Twente en het daarbij behorende

scenario voor besluitvorming inclusief financiële impact.

Bijlage(n)
1. Concept-Visie Routenetwerken Twente, versie 2.5 - juni 2022

Besluit

DB Opiniërende nota versie: 1.0- augustus 2021
Evaluatiedatum 31 augustus 2022 Pagina 3 van 3



Versie 2.5, juni 2022

Toekomstbestendig
de juiste route op!

CONCEPT



Versie 2.5, juni 2022

Beleef de buitengewone  
routenetwerken van Twente

Contact 

Han van den Heuvel
Sr. Beleidsadviseur Vrijetijdseconomie
Regisseur Routenetwerken Twente
Recreatieschap Twente

M  06 50 434 212
E  han@routenetwerkentwente.nl

Postbus 1400
7500 BK Enschede

Vormgeving 

diezit. te Deventer
www.diezit.nl

© juni 2022. Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Wijzigingen of 
aanpassingen van de informatie in dit document zijn altijd voorbehouden. Aan 
dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 

ROUTENETWERKEN TWENTE versie 2.5 — juni 2022



pagina 5 ROUTENETWERKEN TWENTE versie 2.5 — juni 2022

Twente (en omstreken) is een zeer divers gebied, waarin 
de schoonheid van omgeving, meanderende structuren 
en verstedelijking elkaar continu afwisselen. Om hier het 
optimale uit te halen, is het uitkienen van structuren voor 
beleving, economie en vitaliteit een vereiste.

Binnen Twente is de vrijetijdseconomie één van de  
meest belangrijke factoren en de daarmee samenhangende 
infrastructuur om alle bezoekers van het gebied te bedienen: 
dit zijn de routenetwerken.

Om deze routenetwerken goed uit te denken, de juiste 
sturing te geven en daarnaast te weten waarom iets wel  
of juist niet kan, hebben we een routebureau: 
Routenetwerken Twente. 

De routenetwerken van Twente zorgen ervoor dat onze 
bezoekers naar de mooie en verrassende plekken worden 
geleid. Door zorgvuldig hiermee om te gaan, wordt de 
beleefbaarheid voor bewoner en bezoeker van ons gebied 
op hoog niveau ervaren en geeft het een groot impuls aan de 
vrijetijdseconomie.  Daarnaast dragen de routenetwerken bij 
aan gezondheid, vitaliteit en het welzijn van onze inwoners.

Routenetwerken Twente weet als  
geen ander waar de mooiste plekken  
zijn, welke afspraken er zijn of worden 
gemaakt en waar vernieuwingen moeten 
plaatsvinden. Daarmee houd je het gehele 
systeem aan routenetwerken dynamisch  
en toekomstbestendig.

Door de enorme groei van het aantal routestructuren, de 
stevige basispositie van de routenetwerken binnen de keten 
van vrijetijdseconomie en het alsmaar stijgende gebruik van 
al deze routes is een groot hiaat ontstaan tussen het areaal 
en de organisatie. Met de huidige organisatie zakken we in 
rap tempo weg en met de huidige financiële middelen kan de 
basis nauwelijks op orde worden gehouden. Daarbij is er niet 
alleen een beheerfunctie, maar ook procesmatig is de vraag 
aan Routenetwerken Twente enorm gestegen. 

Deze visie geeft een eerlijke doorkijk in de huidige 
organisatie en routenetwerken met daarbij een duidelijke 
onderbouwing welke keuzes er gemaakt moeten worden. 
Om de basisvoorzieningen aan routenetwerken te blijven 
onderhouden, te beheersen en toekomstbestendig te 
ontwikkelen is een gezamenlijk besluit nodig. Dit besluit is 
een keuze voor het beste scenario welke het beste past bij 
de (te behalen) doelen in de vrijetijdseconomie en vitaliteit. 
Let wel dat we het hier hebben over dé basis voor onze top-
economie in Twente!

In de volgende hoofdstukken zijn alle facetten van 
Routenetwerken Twente beschreven. Met de opsomming 
van taken en voorwaarden wordt direct een beeld 
gegeven waaraan de organisatie zal (moeten) werken. 
De daadwerkelijke keuze welke kant de Routenetwerken 
Twente op zal moeten bewegen, worden weergegeven 
in de drie beschreven scenario’s. Als bijlage is grafisch het 
nieuwe werkmodel toegevoegd welke gaat starten met de 
vaststelling van de visie en de keuze van een scenario.

Introductie

BENNO BRAND — wethouder gemeente Dinkelland
“Zonder een optimale samenwerking en een  
goed routenetwerk zou het toerisme in Twente  
niet zo floreren”



MAC REIJERS — directeur Reijers Kaartproducties
“Gebruiksvriendelijkheid en innovatie staat voor al het 
kaartmateriaal voorop! Actuele informatie, helder in gebruik  
van lijnen, tekst en kleuren en juiste detaillering en uitvoering.”
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De huidige organisatie is klein, zeer flexibel, multidisciplinair 
en verbindend. De organisatie bestaat uit een team van 
drie vaste medewerkers, aangevuld met specialistische 
inhuur (zolang er projecten zijn) en een vaste groep van 
netwerkvrijwilligers. Daarnaast is Routenetwerken Twente 
een vrijwilligersorganisatie met meer dan 300 fanatieke 
vrijwilligers, die elk hun steentje bijdragen.

De vaste medewerkers vormen een stabiele basis, zorgen 
voor achtervang en de kwetsbaarheid is deels opgelost. 
Inhuur van vooral specialistische technische medewerkers, 
een databeheerder en medewerker creatie is zeer fluctuerend 
en zorgt voor remming in processen. Hierin is de kwets-
baarheid qua inzet en voortgang erg groot.

Tussen 2011 en 2019 zijn de routenetwerken van Twente 
verdriedubbeld. Deze toegevoegde routestructuren hebben 
een scala aan extra taken met zich meegebracht. Zowel 
de organisatie als de financiële middelen zijn daarin niet 
meegegroeid. Onderstaand de huidige situatie van  
de organisatie.

De organisatie vormt niet alleen een basis welke op orde 
moet zijn; juist de werkvorm van Routenetwerken Twente  
is uniek en zal meer en meer vruchten gaan afwerpen voor  
de te stellen hoofddoelen. 

Routenetwerken Twente voert het 
participatiemodel; we zijn een regisseur, 
een motivator, een verbinder en uiterst 
multidisciplinair inzetbaar.

In 2017 zijn we een samenwerking aangegaan met twee 
andere routebureaus in Overijssel en met Landschap 
Overijssel. Geen samenvoeging, maar met de intentie 
om vanuit de kracht van elke regio en elke discipline 
goedlopende routenetwerken te creëren via de hoofddoelen. 
Daarnaast kunnen we een centrale rol innemen om andere 
projecten en vraagstukken goed te kunnen bedienen en 
te kunnen integreren in de bestaande systemen. Hierdoor 
ontstaat er op de scheiding van bestuurlijke regio’s een 
doorlopend systeem, waarbij de gast hetzelfde kan ervaren.

Voorstelling

SAMENWERKING

   Lokale, regionale en provinciale overheden;
   Toeristische organisaties;
   Natuurbeherende organisaties en landgoederen;
   Waterschappen;
   Buurregio’s en de Euregio;
   Sportieve en maatschappelijke organisaties;
   Dorps-, buurtschaps- en wijkraden.

Figuur 1 — Groei Routenetwerken Twente, 2011-2022
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2.500 km 
Fietsnetwerk Twente
29.500 verkochte routekaarten *tussen 2017 - 2019 
x bordjes
434 panelen

5.500 km 
Wandelnetwerk Twente
29.440 verkochte routekaarten* 

x bordjes
246 panelen

1.000 km
Mountainbikenetwerk Twente 

500 verkochte routekaarten*

x bordjes
102 panelen

1.500 km
Paardrijnetwerk Twente
5250 verkochte routekaarten* 

x bordjes
37 panelen

Themapanelen 
281 panelen

400 km
Autonetwerk Twente 

1500 verkochte routefolders*
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(in ontwikkeling: 50 panelen)

156 locaties
Toeristische Informatie- 

en Overstappunten 
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Oldenzaal
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EIGEN MATERIEEL

BACKOFFICE

STANDPLAATS IN:

GEDEELTELIJKE 
KANTOORFUNCTIE

*WAARVAN 3,9 FTE uitvoering via eigen buitendienst (overig via projectmatige detachering)
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SPECIALISTISCHE
INHUUR
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Routenetwerken Twente bestaat uit
Overheidsvorm met structurele financiën via regionale samenwerking

3.865 MELDINGEN
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1.611 UUR AAN 
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Momenteel zijn er ongeveer

1.100 via bezoekers

150 via samenwerkende organisaties

2615 via vrijwilligers

€ 403.000,-

budget
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40.000.000
mensen per jaar 
maken gebruik van  
de routenetwerken  
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komt uit eigen 
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85%WORDT VERNIEUWD
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Routenetwerken Twente handelt volgens drie  
gestelde hoofddoelen:

Geld – stimuleren van de vrijetijdseconomie;
Gevoel – vergroten van beleving;
Gezondheid – motivatie in beweging.

Deze drie hoofddoelen (3xG) worden continue toegepast 
op de vraag naar doorontwikkeling, integratie van nieuwe 
(externe) projecten en het beheren en beheersen van de 
bestaande routenetwerken.

Routenetwerken Twente heeft als doel om  
de ultieme beleving naar boven te halen,  
de economie te stimuleren, mensen terug te 
laten komen en ze bovenal fitter en gezonder  
te laten worden.

Door het toepassen van deze hoofddoelen worden ook 
de rollen / taken van Routenetwerken Twente duidelijk. 
Niet alleen het beheren en beheersen van bestaande 
routenetwerken is noodzakelijk. Ook het voeren van 
accountmanagerschap voor structurele routenetwerken 
is belangrijk. Daarnaast zijn we de motivator in lokale, 
regionale, provinciale en zelfs internationale projecten, 
partner in advies als het gaat om de doelgroepen en 
stimuleren wij de vrijetijdseconomie en vitaliteit.

De groeiende vraag naar verbeterde vitaliteit bij mensen, 
integratie van cultuurhistorie, beleefbaarheid van dorp en 
platteland, het stevig koppelen van stad en platteland en 
het stimuleren van bedrijven in de vrijetijdseconomie zijn 

voorbeelden van het continue proces van Routenetwerken 
Twente. Het inspelen hierop geeft duidelijk aan dat er professio-
naliseringsslag gemaakt moet worden binnen de organisatie.

Noem ons naast ‘beheerder’ de ‘regisseur’ voor alles betreffende 
deze basisinfrastructuur en de bijbehorende hoofddoelen. 
Lees dit als de ‘spin-in-het-web’ voor de gehele keten rondom 
de basisinfrastructuur. Borging van de kwaliteit en continuïteit 
en zorgdragen voor adequaat onderhoud, fysieke en digitale 
ontsluiting en monitoring stelt een duidelijke opdracht vast 
waaraan Routenetwerken Twente moet gaan voldoen.

Binnen de visie wordt de volgende missie gebruikt:
Kwalitatief uitstekende routenetwerken leiden gebruikers 
naar de mooiste en verrassende plekken in Twente. De zorg-
vuldig onderhouden netwerken maken de woonomgeving 
aantrekkelijk en beleefbaar voor bewoners en bezoekers 
en stellen het bedrijfsleven in staat economische waarde te 
creëren. Dat  doen we samen met de mensen uit de steden 
en dorpen van onze regio. Daarmee dragen onze netwerken 
bij aan de gezondheid, vitaliteit, mobiliteit en welzijn van de 
mensen in Twente. We maken het mogelijk een leven lang in 
de buitenlucht te bewegen.

Hoofddoelen – 3 x G

KERNTAKEN
Voor Routenetwerken Twente kunnen de volgende kerntaken 
worden gekoppeld aan de bovenstaande (3xG) werkwijze:

   Beheer en onderhoud;
   Vernieuwing en 

reconstructie;
   Relatiebeheer en 

accountmanagement;

   Advisering en innovatie;
   Online en offline;
   Meldingen en mailings;
   Participatie en 

samenwerking.

ROY DE WITTE — gedeputeerde Provincie Overijssel 
“Onderzoek wijst uit dat 85% van de bezoekers uit eigen regio en 
aanpalende regio’s komt en de overige 15% uit toeristen bestaat.  
Dit maakt dat een ombuiging in de filosofie van routenetwerken  
nodig is… we hebben het dus vooral over onze eigen inwoners!”
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PROF. GERT-JAN HOSPERS — Bestuurder Stichting Stad en Regio 
“De vrijetijdseconomie vraagt om een regionale blik; zeker met  
de opmars van de e-bike kijken recreanten en toeristen verder  
dan een stad of dorp en oriënteren ze zich op de streek.”

Dat routenetwerken ‘zomaar’ worden aangelegd zal verleden 
tijd zijn. Het ontwerpen van elke route in Twente zal 
gebaseerd zijn op een duidelijke filosofie. Elk routenetwerk 
is een belevenisnetwerk en zal als model zo ingericht 
moeten zijn dat het eerste hoofddoel - vrijetijdseconomie 
stimuleren (geld) - tot zijn recht komt. Ook zal goed gekeken 
moeten worden hoe we vitaliteit (gezondheid) diep kunnen 
verankeren in de routestructuren.

Routenetwerken Twente laat elk traject,  
elk knooppunt, elke plek van informatie,  
ieder dorp en iedere stad een plek zijn voor  
het ervaren van buitengewone belevenissen. 
Dit stimuleren wij door het doorvoeren van  
de filosofie van het ‘belevenisnetwerk’.

Niet alleen de beleefbare objecten langs een route zijn 
daarin bepalend. Ook het slingerende karakter van onze 
paden en wegen, de hoge kwaliteit van de ondergrond 
(padonderhoud) en het uitdagende karakter van al onze 
informatiedragers zullen de gebruikers aangenaam  
moeten verrassen.

Om deze filosofie door te voeren, zal de nadruk  moeten 
liggen op kwaliteitsverhoging en het doorvoeren van 
een duidelijke strategie. We passen daarin ook twee 
systeemvarianten toe: ruggengraatprincipe (thematische 
richting) en spinnenwebmodel (sturende richting).

Routenetwerken Twente biedt een 
belevenisnetwerk met geïntegreerde  
thema’s, waarbij het een grote stimulans zal 
zijn voor economie en vitaliteit. Het geeft 
een duurzame wending aan het gebruik van 
recreatieve en toeristische routestructuren.

Zorgeloos en prikkelend zullen de routenetwerken moeten 
zijn, waarbij medewerking van alle overheden vereist is om 
dit haalbaar te maken. Niet alleen door middel van financiën, 
maar juist door het toepassen van verplichtingen binnen 
beleid en subsidies.

In het kader van de bovenstaande filosofie is in Twente 
een pilot uitgevoerd. Deze pilot heeft onder de naam 
Kwaliteitsimpuls Routenetwerken (KIR) een totale 
wijziging gebracht in het systeem van het al bekende 
knooppuntfietsen en netwerkwandelen. 

Filosofie

MODELVOORWAARDEN
Het model van routenetwerken zal structureel omgevormd en 
blijvend doorgevoerd moeten worden. Hierbij hangen we een 
aantal modelvoorwaarden aan:

   Routegeleiding meanderend langs belevingsobjecten;
   Systematiek omgevormd naar spinnenwebmodel met 

integratie van stad en dorp;
   Bijzondere structuren integreren als identiteitsdragers  

van het gebied;
   Subregionale thema’s als toevoeging op  

de basisinfrastructuur;
   Ruggengraatprincipe geïntegreerd met  

bovenregionale thema’s;
   Universele herkenbaarheid in alle fysieke, offline en  

online uitingen;
   Toepassen van ‘grote’ informatiepunten tussen  

de verschillende routenetwerken.
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Werkmodel
Voor  Routenetwerken Twente zal een bijzonder werkmodel 
worden doorgevoerd. Een model dat we kunnen gebruiken 
voor interne sturing en externe motivatie. Aan de hand van 
kernwaarden en gevoelswaarden (vaardigheden) zullen drie 
pijlers vastgesteld worden.

PIJLERS
GEVOELSWAARDE
Routenetwerken Twente is...

VAARDIGHEDEN 

SUCCES ORIGINEEL
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INE NIJVELD — boswachter Publiek Staatsbosbeheer
“[Quote]”

Bundeling van krachten is belangrijker dan het op eigen 
kracht voortduwen. Deze samenwerking zal vanuit een 
vierluik moeten komen: 

Overheid – beleid en uitvoering;
Organisatie – participatie en kennis;
Ondernemer – externe commercie;
Onderwijs – vaardigheden en begeleiding.

Hierin zal centraal moeten staan, dat de overheid de 
routenetwerken gaat zien als basisinfrastructuur en dit 
binnen al haar beleidsterreinen en uitvoeringsprojecten 
zal toepassen. Door versnippering zal de kracht afnemen 
en daarmee ook de positie ten opzichte van de vrijetijds-
economie en gerelateerde onderdelen. Uniformiteit is de rol 
die de overheden moeten doorvoeren. Dit geldt ook voor 
nieuwe projecten en vastgesteld beleid.

Routenetwerken Twente werkt vanuit het participatiemodel: 
Organisaties en individuele vrijwilligers helpen mee met 
bouwen en schouwen. De kracht die hieruit voortkomt, zal 
onze regio duidelijk onderscheiden van andere regio’s in 
Nederland. Denk hierbij aan dorps- en buurtschapsraden, 
wielerverenigingen en natuurorganisaties.

Wanneer de routenetwerken goed op orde en beheersbaar 
zijn, zullen zij doorontwikkelingen niet in de weg staan.  
De hoge graad van professionalisering van de netwerken 
zal de ondernemers daadwerkelijk een basisinfrastructuur 
bieden, waarop verdere marketing en commercie ontwikkeld 
kunnen worden. Dit is geen taak van Routenetwerken 
Twente, maar wel een plicht om dit als fundament goed te 
borgen. Het is gewaagd om ondernemers rechtstreeks 
invloed te laten uitoefenen op de routenetwerken. Immers, 

de basis van beleving, veiligheid en uniformiteit wordt 
gevormd los van commerciële belangen.

Promotie en marketing zijn taken voor Twente Marketing. 
Vandaar de intensieve samenwerking tussen beide organi-
saties. Deze samenwerking moet boven andere constructies 
staan, zoals het schakelen met provinciale marketing, lokale 
informatievoorzieningen (TTI’s) en ondernemers.

Routenetwerken Twente omarmt de samen-
werking, waarbij de onderlinge schakels 
sterk zijn, de druk gespreid wordt en krachten 
coöperatief gebundeld worden. Dit doel zal 
bereikt worden als allen er voor gaan.

In de samenwerking zit een grijs gebied met een overlap  
van taken. Routenetwerken Twente zal daarom de taken,  
die gekoppeld zijn aan de basisinfrastructuur en daarmee  
de basistaken, uitvoeren volgens het principe “schoenmaker 
blijf bij je leest”.

Samenwerking – 4 x O

SUBTAKEN
Aan de kerntaken van Routenetwerken Twente zullen subtaken 
gekoppeld worden met betrekking tot de basisinfrastructuur:

   Advies en intensieve samenwerking in overheidsbeleid  
en -projecten;

   Meewerkende rol in participatietrajecten;
   Samenwerking met organisaties en ondernemers;
   Ontwikkelen en beheren van informatiepunten;
   Toepassen en uitgifte van multifunctionele kaartmaterialen;
   In- en output van routeportal en routeplanner;
   Promotionele taak overheden, organisaties en inwoners.
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JOHAN MEENHUIS — vrijwilliger Specialist Fietsnetwerk Twente 
“Fietsen, wandelen en recreëren in Twente is een belevenis  
vol verrassingen voor jong en oud”

Hoofdonderdelen van de routenetwerken blijven de fysieke 
middelen: bebording, bewegwijzering, panelen, kaart-
materialen en digitale portal. Daarnaast ook de technische 
uitvoering, professioneel beheer en het toepassen van 
duurzame producten.

Om dit te bereiken is een uniform beeld gemaakt van  
alle fysieke middelen en uitingen van Routenetwerken 
Twente: Middelenhandboek Routenetwerken Twente.  
Dit is nog niet volledig, maar met gezamenlijke aanpak  
zal Routenetwerken Twente het hoogste niveau halen 
in uiting, uitvoering en beheer. Herkenbaarheid en 
bestendigheid zijn hierbij kernwoorden.

De technische uitvoering is nog niet vastgelegd en zal 
prioriteit moeten krijgen om het kwaliteitsniveau te kunnen 
bepalen. Hiermee kunnen we vaststellen wat het gewenste 
beeld in de buitenruimte zal moeten zijn, welke handelingen 
er uitgevoerd moeten worden en waarop afrekening en 
waardebepaling plaats kunnen vinden.

Routenetwerken Twente functioneert pas 
optimaal als andere overheden en organisaties 
uniformiteit en verankering erkennen, 
groeiinvesteringen niet uit de weg gaan en  
de organisatie een solide basis toebedelen.

Het gewenste beeld van de routenetwerken wordt eveneens 
bepaald door de wijze waarop financiële middelen en mens-
kracht ingezet worden. Een solide basis bestaat uit een vaste 
organisatiestructuur, afgesproken kern- en subtaken en 
bijbehorende uitvoeringsregels.

Het kwaliteitsniveau zal tevens bepaald moeten worden door 
met de ogen van de gebruiker en bruikleengever te kijken. 
Denk hierbij aan zaken als schouw en maaien van paden, 
reparatie van overige voorzieningen en professionalisering 
in taken die vrijwilligers eigenlijk niet kunnen of mogen 
uitvoeren. Door dit op een structurele en professionele 
wijze te borgen, optimaliseren we het belevingsniveau van 
gebruikers en vergroten we de bereidheid in medewerking 
van grote partijen.

Zonder het direct over harde valuta te hebben, zullen een 
aantal zaken een structureel onderdeel moeten vormen om 
de financiële in- en output in balans te houden.

Toekomstbestendig werken betekent duurzaamheid in 
breedste zin. Denk hierbij aan flexibele bewegwijzering, uni - 
forme toepassing van materialen om het aantal verschillende 
soorten materialen te verminderen. De folies zijn van duur-
zaam materiaal, kaarten van stonepaper en ook de wijze waar- 
op wij paden en materialen onderhouden. Materieel moet af-
gestemd zijn op het natuurvriendelijk ontwikkelen en beheren.

Fysieke middelen

UITVOERINGSREGELS
We houden in fysieke en digitale middelen en de bijbehorende 
taken ons vast aan een aantal uitvoeringsregels:

   Efficiëntie in bewegwijzering;
   Uniformiteit in middelen en uitvoering;
   Toekomstbestendig beheer (duurzaamheidsprincipe)  

in middelen en taken;
   Beheersbaarheid door innovatief, fysiek en digitaal beheer;
   Eenmalige invoer, meervoudig gebruik van alle middelen 

(online en offline);
   Multidisciplinaire inzet van menskracht;
   Slagkracht door inzet van vrijwilligers.
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QUIRINE TER HAAR — directeur Twente Marketing
“[Quote]”

In de afgelopen jaren heeft Routenetwerken Twente  
een kwaliteitsimpuls (KIR) doorgevoerd. Een immens  
project om ten eerste grote knelpunten op te lossen en 
vervolgens te zoeken naar een ander model dat aansluit 
op de ‘nieuwe’ verwachtingen van bezoekers. Deze filosofie 
is breed uitgevoerd en ligt aan de basis van een totale 
verandering in de bestendigheid van de onderdelen  
van de verschillende routenetwerken.

De huidige routenetwerken zijn niet binnen de hele  
regio gelijkgetrokken. Deels ontbreekt nog de verankering  
in filosofie en zijn de stappen tot een waardige kwaliteits-
impuls niet volledig doorgevoerd. In het geheel missen  
we nog een integrale koppeling met het bedrijfsleven 
en wordt de waarde van de huidige routenetwerken niet 
optimaal benut. Dit zal gestimuleerd moeten worden en  
zal tevens een afronding moeten vormen van de weg  
die we zijn ingeslagen.

Dit vraagt om een vervolg, waarbij de focus gericht  
moet zijn op doorontwikkeling, duurzaamheid, innovatie  
en infrastructuur. Dit kan geschaard worden onder de 
noemer ‘toekomstbestendige routenetwerken’, waarbij  
de modelverandering en flexibiliteit speerpunten zijn. 

Routenetwerken Twente zal  
de instandhouding en de daarbij  
behorende taken structureel voortzetten.  
Dit wordt zichtbaar in beheersbaarheid, 
doorontwikkeling, regisseurschap, 
adviseurschap en blijvende innovatie.

Daarbij komt steeds meer de vraag naar thematisering, 
waarbij de basisinfrastructuur leidend moet zijn en externe 
partners deze kunnen inzetten voor uitrol van thema’s. 
Hiervoor zal de inzet van het digitale back- mid- en frontoffice 
(routebeheer en routeportal) verder ontwikkeld moeten 
worden. Verder is de fysieke invulling voor thema’s ook van 
belang via informatiedragers op de routenetwerken.

De routenetwerken in Twente bestrijken een zeer groot 
gebied. Om dit te kunnen beheren is er behoefte aan een  
nieuwetijdse manier van regisseren. Hierbij is een ver-
nieuwende wijze van aanpak doorvoeren, efficiëntie in elk 
middel bevorderen en het toewerken naar multidisciplinaire 
inzet van menskracht nodig. Innovatie is hierbij het middel 
om toe te werken naar toekomstbestendige routenetwerken 
en organisatie.

Ontwikkeling

ONTWIKKELTAKEN
Gericht op eerder genoemde modelvoorwaarden en uitvoerings-
regels kunnen ontwikkeltaken benoemd worden waarin richting 
wordt gegeven aan toekomstbestendige routenetwerken:

   Kwaliteitsnormen en classificatie bepalen en toepassen;
   Proeftuin starten voor duurzame vernieuwingen op 

infrastructuur en fysieke middelen;
   Innovatie onderzoeken in toepassingen voor efficiënt en 

flexibel beheer en melddesk;
   Doorontwikkelen van de huidige organisatie naar shared 

service center;
   Toekomstgerichte toepassingen ontwerpen voor beleving 

en thematisering;
   Centrale positie innemen voor overheden en coöperatieve 

samenwerking routebureaus;
   Sturende positie voor handhaving convenant, 

openbaarheid en afsluitingen.



pagina 25 ROUTENETWERKEN TWENTE versie 2.5 — juni 2022

JESSIECA GOOSSENS — Coördinator Routenetwerken Twente
“[Quote]”

Een duidelijke ambitie is er voor de Routenetwerken 
Twente zeker. Het omvattende woord van deze ambitie is 
‘Kraamkamer’. Waar steeds meer orde in de routestructuren 
komt, zullen de doorontwikkeling, innovatie en kwaliteits-
niveau belangrijke ontwikkelingen worden. Anders zijn dan 
de andere regio’s, maar wel praktisch, dynamisch en met 
beleving voorop.

De huidige routenetwerken zullen steeds doorontwikkeld 
moeten worden om de eigen inwoners en gasten te kunnen 
blijven bedienen. De transformatie moet overgaan naar 
belevenisnetwerken in combinatie met belevenisobjecten. 
Dit is een manier voor betere stimulering van de economie, 
verhogen van de belevingswaarde bij mensen en daarmee 
ook routenetwerken te ontwerpen voor een langere periode.

Een ander belangrijk onderdeel is het classificeren van  
alle routenetwerken. Er zal een duidelijke sturing moeten 
komen op het enorme netwerk aan routes en paden en  
hierin de krenten-uit-de-pap te halen en deze in de etalage  
te laten zetten. Deze routestructuren zullen de lokkers 
moeten worden voor alle routegebonden zaken in ons 
gebied. Subliem niveau in beheer, doorontwikkeling en 
beleving. Daarmee vormen zij de kapstok voor de rest  
van alle routenetwerken.

Routenetwerken Twente zal met een  
inlevend beeld, een integere positie en  
een origineel gestuurd succes de visie  
uitdragen en uitvoeren in een toekomst-
bestendige organisatie.

De routenetwerken in Twente zullen de best beoordeelde 
en meest professionele in Nederland moeten zijn. Om 
dit te kunnen blijven waarborgen zullen de kwaliteits-
normen beschreven moeten worden. Samen met een 
middelenhandboek, technisch handboek, digitaal 
uitmuntend beheer en goede procesbeschrijvingen  
kan het gewenste kwaliteitsniveau behaald worden.

Een onderdeel van het gewenste kwaliteitsniveau, om  
de top in Nederland te kunnen zijn, is de vraag naar goed 
onderhouden ondergrond. Dit roept om een slimme manier 
omgaan met de harde infrastructuur, zoals padverharding, 
maaien, schouwen en onderhoud van kleine voorzieningen. 
Een post waar overal in Nederland niet mee gerekend  
wordt en dus direct invloed heeft op de kwaliteit.

Lees verder op de volgende pagina.

Ambitie

AMBITIES
Naast de multidisciplinaire inzet, efficiënte bedrijfsvoering  
en eenduidigheid op alle vlakken, zijn er ambities die we  
willen vaststellen:

   Kwalitatief en innovatief de beste basisinfrastructuur  
van Nederland;

   Professionele bezetting voor shared service beleids-  
en uitvoeringstaken;

   Participatiemodel volledig integreren in gehele 
bedrijfsvoering;

   Uniformiteit in alle fysieke middelen voor alle overheden  
en organisaties;

   Classificaties en kwaliteitsnormen volledig toepassen op  
de routenetwerken;

   Digitaal uitmuntende portal en innovatie op dit gebied;
   Centrale en sturende aanjager voor alles rondom 

routegebonden middelen.
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Routenetwerken Twente levert een waardevolle bijdrage 
aan de hoofddoelen door onderscheidende en kwalitatief 
hoogwaardig routenetwerken te ontwikkelen en profes-
sioneel te beheren. Door de routenetwerken stevig te 
verankeren in de gebiedsmarketing, zowel online als 
offline, en de routes fysiek toegankelijk te maken, draagt 
Routenetwerken Twente bij aan de kwaliteiten van deze 
regio, het economisch model, de regulering van bezoekers-
stromen en de aantrekkelijkheid van het gebied.

Routenetwerken Twente doet niet zomaar iets. 
Het zorgt voor een buitengewone belevenis, 
waarbij je je elke keer verwondert over al het 
moois dat Twente je laat zien, voelen en ruiken.

Routenetwerken Twente wil en kan een bijdrage leveren  
aan deze maatschappelijke opgaven die zowel in eigen regio 
als daarbuiten een grote rol spelen. Hiermee spelen we in  
op de verschillende motieven van de doelgroepen om  

buiten te recreëren en wordt het rendement van het 
routeaanbod vergroot.

Voor de routenetwerken betekent dit, dat zij door te 
investeren in een kwalitatief sterk netwerk en diversiteit 
aan structuren en startpunten kunnen bijdragen aan 
een gezonde leefomgeving voor eigen inwoners en 
toeristen. Daarnaast kunnen de structuren helpen om de 
bezoekersstromen te monitoren en bezoekers te verleiden 
om naar minder drukke gebieden te trekken. Dit voorkomt 
overbelasting van natuurgebieden en draagt bij aan de 
veiligheid van mens en dier.

Routes zijn geen doel op zich, maar dragen bij aan 
belangrijke maatschappelijke opgaves en verhogen  
de economische en recreatieve waarde van de regio.  
De komende periode zal daarom ook in het teken moeten 
staan van het behouden van onze kwaliteit, verhogen  
van de belevingswaarde, inspelen op innovaties, bereik-
baarheid en veiligheid.

[Graphic wat levert het de regio op in cijfers.  
Cijfers komen uit het nog lopende onderzoek ‘MONITORING’]

Figuur 2 — Pijlers routenetwerken Overijssel, uit ‘Kwaliteitsinvestering routenetwerken Overijssel’, november 2021

VOLGT
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MICHAEL SIJBOM — Directeur-Bestuurder Landschap Overijssel
“Willen we de natuur beschermen, dan zullen we ruimte moeten 
bieden voor beleving. Want als je de pracht en uniekheid van natuur 
in levende lijve ervaart, leer je ook de waarde ervan kennen.”

Niets is zo zuur om in een positief verhaal ook minder 
positieve kanten te belichten. Toch is het beschrijven van 
risico’s nodig om een breder beeld te krijgen van het werk 
dat Routenetwerken Twente uitvoert. Want bij het beheren 
en beheersen van de bestaande routestructuren komt een 
andere wereld naar boven.

Zonder in allerlei details te verzanden, worden hier de grotere  
risico’s benoemd. Daarbij zijn er twee risicogroepen te onder- 
scheiden; de risico’s welke sowieso gekoppeld zijn aan de 
 routenetwerken, ongeacht de keuze van een scenario (werk-
gebonden risico’s). Daarnaast de risicogroep welke gekoppeld 
is aan keuzes voor een bepaald scenario (scenariorisico’s).

De werkgebonden risico’s zijn te vatten in het beheersen 
van aansprakelijkheid, bijhouden van bruikleen en rechten, 
bijhouden van backoffice en efficiënte sturing op vrijwilligers. 
Uiteraard is de bestendigheid van de routenetwerken zelf  
ook een risico, waarbij wel gestuurd kan worden op een 
betere toekomstbestendigheid.

De scenariorisico’s liggen meer op organisatorisch en 
financieel vlak. Een keuze in een bepaald scenario zal 
direct gevolgen hebben op de kwaliteit, slagvaardigheid, 
doorontwikkeling en centrale positie. Daarbij zal dit  
eveneens effect hebben op de beleefbaarheid en  
stimulering in gezondheid.

Routenetwerken Twente viert de start  
van een project pas daadwerkelijk als de 
structurele middelen voor het beheer en 
doorontwikkeling geregeld zijn. Zonder 
structurele middelen zal het startschot  
een losse flodder zijn.

De afgelopen jaren heeft de doorontwikkeling van de 
routenetwerken volop de aandacht gehad. Binnen de 
doorontwikkeling is ruimte gemaakt voor het toepassen 
van grote en kleine projecten en het inbedden van de 
(bestaande) routestructuren. Vanaf vaststelling van de 
visie is een extra risico, wanneer niet voor dit scenario 
wordt gekozen, dat nieuwe projecten alleen doorgang 
kunnen vinden als aan alle financiële en organisatorische 
voorwaarden wordt voldaan. Dit gaat ten koste van 
de filosofie en samenwerking, waarbij de te behalen 
hoofddoelen (3xG) ook onder druk komen te staan.

Risico’s

RISICOWAARDEN
De volgende risicowaarden zullen onderkend moeten worden  
en een speerpunt zijn voor professionele routenetwerken:

   Fysieke en digitale kwaliteit borgen;
   Uniformiteit en centrale positie vaststellen;
   Samenwerking en vrijwilligerssturing motiveren;
   Doorontwikkeling en verbeterprojecten stimuleren;
   Waardecreatie toepassen;
   Aansprakelijkheid en rechten beheersen;
   Toekomstbestendigheid toepassen. 

Kwalitatieve basisinfrastructuur  

Uniformiteit 

Centrale positie

Toekomstbestendig werken

Waardecreatie

Figuur 3 — De een kan niet zonder de ander
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MARCEL JANSSEN — directeur & merkstrateeg diezit.
“Alleen door vernieuwing blijf je relevant.  
Wie stil blijft staan raakt achterop”

In de voorgaande hoofdstukken is weergegeven wat 
Routenetwerken Twente is, welke groep zij bedient en 
welke invloed dit heeft op de vrijetijdseconomie, beleving 
en vitaliteit. Daarnaast is aangehaald dat Routenetwerken 
Twente in een periode van vijf jaar een enorme groei heeft 
doorgemaakt, dat het geprofessionaliseerd is en dat het de 
basisinfrastructuur is geworden van de vrijetijdseconomie.

In het hoofdstuk ‘Intro’ werd het volgende beschreven:
“Door de grote groei van het aantal routestructuren, de 
basispositie van de routenetwerken binnen de keten van 
vrijetijdseconomie en het stijgende gebruik van al deze routes  
is een hiaat ontstaan tussen het areaal en de organisatie.  
Met de huidige organisatie zakken we in rap tempo weg en  
met de huidige financiële middelen kan de basis beperkt  
op orde worden gehouden. Daarbij is er niet alleen een 
beheerfunctie, maar ook procesmatig is de vraag aan 
Routenetwerken Twente enorm gestegen.”

Er zal dus een keuze gemaakt moeten worden welke kant het 
opgaat met Routenetwerken Twente, wat het beste aansluit 
bij de verwachting van de veertien Twentse gemeenten en 
de te behalen doelen in de vrijetijdseconomie en vitaliteit. 
De keuze heeft uiteraard invloed op de staat van deze 
basisvoorziening. Deze wordt beschreven in de volgende  
drie scenario’s:

Routenetwerken toekomstbestendig – aangepaste 
financiering en ambitie en ontwikkeling als werkwijze;
Routenetwerken op orde – aangepaste financiering 
en instandhouding als werkwijze;
Routenetwerken begrensd – huidige financiering  
en aangepaste werkwijze.

In het hoofdstuk ‘Risico’s’ werd het volgende beschreven:
“Een keuze in een bepaald scenario zal direct gevolgen  
hebben op de kwaliteit, slagvaardigheid, doorontwikkeling  
en centrale positie. Daarbij zal dit eveneens effect hebben  
op de beleefbaarheid en stimulering in gezondheid.”

Laat zien wat we roepen…  
laat ze roepen wat ze zien!

Scenario’s

AFWEGINGSKADER
Voor de afweging in scenario’s is het volgende kader te gebruiken:

   Eenduidigheid in beheer, doorontwikkeling en aansturing;
   Leidende rol in uitvoering en doorontwikkeling  

van routestructuren;
   Flexibiliteit in het takenpakket en organisatie,  

zodat toekomstbestendigheid geborgd blijft;
   Maximaal ondersteunend aan de inhoudelijke  

opgaven van de hoofddoelen en de gekoppelde 
(ambtelijke) organisaties;

   Efficiënte bedrijfsvoering en slim organiseren van back-, 
mid- en frontofficetaken;

   Synergievoordelen in het multidisciplinair uitvoeren  
van taken;

   Herkenbaarheid, uniformiteit en externe zichtbaarheid.
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MAATSCHAPPELIJKE 
BINDING

BREDE SAMENWERKING  
EN INNOVATIE

1 FTE

1 FTE

1 FTE

1 FTE

2 FTE

1 FTE

STRUCTURELE INHUUR

STRUCTURELE INHUUR

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER ZONDER VERGOEDING

Routenetwerken Twente -  
organisatiestructuur ‘toekomstbestendig’

Oldenzaal

Regisseur (creatieve leiding)

Coördinator (participatie)

Databeheerder (backoffice en melddesk)

Buitendienstmedewerker (allround) 

Buitendienstmedewerker (structuurspecialist)

Buitendienstmedewerker (schouw en constructie)

Creatie (ontwerp en projectondersteuning)

Thematische databeheerder (Midoffice)

  

Specialist Participatie

Specialist Online

Specialist Fietsnetwerk

Specialist Wandelnetwerk

Specialist Mountainbikenetwerk

Specialist Paardrijnetwerk

Specialist Autonetwerk

Rayoncontroleur en coördinatoor

Routenetwerken Twente is een gemeentelijk Shared Service 
Center voor alles rondom de basisinfrastructuur. Ze zal daarin 
ook de centrale functie moeten blijven houden. Daarom is het 
verankeren van de organisatie een must en zal een duidelijke 
profilering vastgesteld moeten worden. 

Hoogwaardige routenetwerken vragen om continue aan-
dacht en professionele aanpak. Naast dat er een passende 
organisatiestructuur zal doorgevoerd moeten worden, is 
het van groot belang dat de routenetwerken op orde en 
toekomstbestendig (oftewel ‘blijvende ontwikkeling’) zijn.

De routenetwerken zijn zeer dynamisch in een continue veran-
derende omgeving. Deze omgeving wordt steeds mondiger 
en veeleisender waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel 
op-volgen. Toekomstbestendig is dus niet alleen de materialen 
en menskracht, maar ook stad- en landschapsontwikkeling en 
de verandering van de samenleving. Hierbij hoort een stabiele 
organisatie met slagkracht.

Scenario Routenetwerken toekomstbestendig
KERN-, SUB-, ONTWIKKELTAKEN
EN AMBITIES 

Beheer en onderhoud  
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Vernieuwing en reconstructie 
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Doorontwikkeling en  
toekomstbestendigheid  
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Areaalgrootte en netwerkstabiliteit

Padonderhoud en doorwaadbaarheid 
(constructie infrastructuur en kunstwerken)

Databeheer (Backoffice)

Thematisering (Midoffice)

Routeportal en -planner (Frontoffice)

Vrijwilligersorganisatie en  
Shared Service Center

Technisch beheer en ontwikkeling

Relatiebeheer en accountmanagerschap

Advisering en innovatie

Kaartmaterialen en promotie 
(routegebonden)

Meldingen en mailings
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Routenetwerken Twente is een gemeentelijk Shared Service 
Center voor alles rondom de basisinfrastructuur. Ze zal daarin 
ook de centrale functie moeten blijven houden. Daarom 
is het verankeren van de organisatie een must en zal een 
duidelijke profilering vastgesteld moeten worden. 

Hoogwaardige routenetwerken vragen om continue 
aandacht en professionele aanpak. Naast dat er een passende 
organisatiestructuur doorgevoerd moeten worden, is  
het van groot belang dat de routenetwerken op orde zijn.

De routenetwerken moeten behouden blijven in een 
continue veranderende omgeving, waarbij de slagkracht 
begrensd is tot het beheren, beheersen en projectmatig 
veranderen van de basisinfrastructuur. Hierbij hoort  
een kleine dynamische organisatie met een beperkt  
aantal vrijwilligers.
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Routenetwerken Twente is een gemeentelijke organisatie 
voor beheer en onderhoud rondom de basisinfrastructuur.  
Ze zal daarin de centrale functie moeten blijven houden 
binnen de mogelijkheden van de gewenste organisatie. 

De routenetwerken vragen om beheersmatige aandacht 
en professionele aanpak. Naast dat er een uitgeklede 
organisatiestructuur zal doorgevoerd moeten worden,  
is het van belang dat de routenetwerken enigszins  
stabiel blijven en waakzaam is op (te) snelle afbraak.

De routenetwerken blijven behouden in een continue 
veranderende omgeving, waarbij de slagkracht zeer beperkt 
blijft tot het beheren en beheersen van de basisinfrastructuur. 
Hierbij hoort een kleine organisatie met hooguit een enkele 
vrijwilliger en één coördinator per MTBroute.
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Advies nota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 6 juli 2022 Agendapunt B-5 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Richard van den Hoeven – 06.2961862  

Onderwerp 
Vaststellen subsidie MarketingOost 2021 
 
Voorstel 
De subsidie aan MarketingOost voor uitvoering van het Actie- en investeringsplan 2021 
Vrijetijdseconomie Twente vast te stellen op € 629.000. 
 
Inleiding 
In 2020 is de subsidie door het dagelijks bestuur van Regio Twente aan MarketingOost een subsidie 
van € 629.000 verleend voor de uitvoering van het Actie- en investeringsplan 2021. Het voorschot van 
€ 566.100 (90% van de toegekende subsidie) is betaald. Op 29 april 2022 ontvingen is het verzoek tot 
vaststelling van de subsidie en de betaling van het restant ingediend. Daarbij is gevoegd de 
eindrapportage Vrijetijdseconomie Twente, actie,- en investeringsplan Marketing Oost/Twente 
Marketing. Formeel dient de subsidie door het dagelijks bestuur van SamenTwente (als 
rechtsopvolger van Regio Twente) te worden vastgesteld. Die heeft besloten de vaststelling van de 
subsidie aan uw bestuur te mandateren. 
 
Beoogd effect 
Het versterken van de Twentse economie, waar de vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel van is. 
Het marketingcommunicatieplan draagt hiertoe bij en heeft als doel het aantal toeristen en de 
toeristische bestedingen in Twente te verhogen. 
 
Argumenten 
1.1 Doelstellingen op gebied van kwantiteit naar kwaliteit gehaald.  

Ook in 2021 hadden wij te maken met de gevolgen van de Covid-19 pandemie. MarketingOost 
heeft hierop geanticipeerd door de doelstellingen en subdoelstellingen te verleggen van kwantiteit 
naar kwaliteit. Door het genereren van meer online leads naar ondernemers. Dit heeft 
geresulteerd in meer overnachtingen ten opzichte van 2020 (26%).  

1.2 Subdoelstellingen zijn ruimschoots gehaald. 
Uit cijfers van Marketing Oost zijn subdoelstellingen behaald. Het aantal leads is met 55% 
gestegen en er zijn ruim 43.000 routes gedownload (+335%) 

1.3 Branding en ontwikkelingen 
Er is door MarketingOost in 2021 ingezet op kennisdata, bezoekersstroommanagement en 
onderzoeken. Er waren in 2021 tien branding activiteiten gepland. Negen zijn succesvol afgerond. 

1.4 De financiële verantwoording voldoet 
In de financiële rapportage zijn de inkomsten en uitgaven beschreven. Hieruit blijkt dat de subsidie 
daadwerkelijk is uitgegeven aan de in de subsidie gevraagde activiteiten. Er is een goedkeurende 
verklaring van de accountant bijgevoegd. 



 

Kanttekeningen 
 
1.1 Lange termijn groeidoelstellingen worden niet gerealiseerd 

De conclusie is dat de lange termijn groeidoelstellingen zoals die in 2016/2017 zijn vastgesteld 
niet zijn gehaald. De oorzaken zijn bekend (COVID-19).  

1.2 Zakelijk toerisme 
Gezien de looptijd van aanvragen voor bijeenkomsten, evenementen op zakelijk gebied is 2021 
door de covid-19 pandemie en de lockdowns een verloren jaar gebleken.  

 

Kosten, baten , dekking 

Het subsidiebedrag van € 629.000 is opgenomen in de begroting 2021 van Regio Twente en verwerkt 
in de jaarstukken 2021 van de rechtsopvolger SamenTwente. De betaling van het restantbedrag van 
10% geschiedt op basis van een afspraak met SamenTwente. 
 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Vervolg 
N.v.t. 
 
Bijlage(n) 

1. Verzoek tot vaststelling 
2. Inhoudelijk verslag 2021 
3. Controleverklaringen accountant 

 

Besluit 

 
 
 

 
 
 



 

 

Recreatieschap Twente 

T.a.v. de heer R. van den Hoeven 

Postbus 1400 

7500 BK  Enschede 

 

 

 

 

 

Datum    :   29 april 2022 

Betreft    :  Zaaknummer 2019-001868, besluit subsidieverlening MarketingOost 

Opgesteld door : mevrouw Q. ter Haar 

 

 

Geachte heer Van den Hoeven, 

 

Hierbij doen wij u een verzoek tot vaststelling per 31 januari 2022 inzake de bovengenoemde 

subsidie toekomen. 

 

Het verzoek tot vaststelling bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Inhoudelijke verslag 

- Controle verklaring accountant 

Van de ter beschikking gestelde subsidie 2021 ad. € 629.000- zijn activiteiten in het kader van de 

toeristische marketing van Twente ter waarde van het volledige bedrag gerealiseerd in 2021. 

 

We vertrouwen erop u hiermee alle vereiste stukken correct te hebben aangeleverd zodat de 

vaststelling in behandeling kan worden genomen. Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet 

contact met ons op te nemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Mevrouw drs. E.A.H. Borgsteijn 

Directeur-bestuurder 

 

 

Bijlagen: 2. 



.                                                                                                                                                                          
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In 2017 is het document ‘Toerisme Twente Visie 2022’ door de Raad 

van Advies Gastvrij Twente goedgekeurd en door de 14 Twentse 

gemeenten omarmd. Daarnaast hebben de 14 Twentse gemeenten een 

investering van €1,- per inwoner structureel in de begroting 

opgenomen welke ten goede komt aan de vrijetijdssector Twente. 

Met de investering in de vrijetijdseconomie Twente wil Regio Twente 

bereiken dat de sector zich op duurzame wijze blijft 

professionaliseren, innoveren en vermarkten, om daarmee het groeiend 

aantal gasten en bezoekers vanuit binnen- en buitenland aan te 

blijven trekken, zodat de bestedingen blijven toenemen en de 

vrijetijdseconomie substantieel en structureel een bijdrage blijft 

leveren aan de werkgelegenheid in Twente. 

In 2020 heeft Regio Twente opdracht gegeven aan MarketingOost/Twente 

Marketing om een marketingcommunicatieplan op te stellen voor de 

stimulatie van de vrijetijdseconomie Twente in 2021. 

Op 18 december 2020 heeft Regio Twente dit voorstel goedgekeurd en 

is een subsidietoewijzing gesteld van €629.000 bestemd voor 

marketingcommunicatie doeleinden in de periode januari – december 

2021. 

In deze eindrapportage vindt u de realisatie van de gestelde 

doelstellingen, de wijze waarop deze wel/niet bereikt zijn en de 

daarbij behorende financiële onderbouwing.  
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Ook in 2021 heeft covid-19 impact op de sector. Afhankelijk van het 

type organisatie heeft dit positieve of negatieve gevolgen. Door de 

lockdown in het eerste en deels laatste kwartaal hebben hotels, 

horeca, dagrecreatie, evenementen, groepsaccommodaties, 

cultuurpartijen etc. geen omzet kunnen genereren. Daarentegen 

profiteerden vakantieparken en huisjesverhuurders van het feit dat 

Nederlanders een alternatief voor een buitenland vakantie zochten.  

In het voorjaar gaat de sector meer en meer open en blijkt dat 

Twente ook in 2021 in trek is bij de Nederlander. Ook de 

dagrecreatie en horeca geven aan, weliswaar met beperkte capaciteit, 

goed te draaien. In samenspraak met ondernemers is daarom besloten 

om in plaats van twee campagnes in het voorjaar, de campagnes te 

spreiden over één in het voorjaar en één in het najaar.   

In totaal groeit het aantal overnachtingen in Twente met 26%. 

Gemiddeld in Nederland was dit 19%.  

Alle accommodatie typen laten een stijging ten opzichte van 2020 

zien. Huisjes- en kampeerterreinen wisten zelfs meer overnachtingen 

dan in 2019 te realiseren. Hotels en groepsaccommodaties hadden het 

nog lastig en zijn nog niet terug op het niveau van voor de crisis.  

 

 

 

De zakelijke markt heeft het in 2021 nog steeds erg zwaar. Boekers 

willen wel, maar zijn voorzichtig en kiezen hierdoor steeds meer 

voor hybride bijeenkomsten. Het behalen van het gestelde target 2021 

bleek niet realistisch.   

 

1. 
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Ten aanzien van de branding hebben we in 2021 de in 2020 ingeslagen 

weg voortgezet: van kwantiteit naar kwaliteit. De focus lag daarbij 

op conversie: leads naar ondernemers genereren. Om dit te realiseren 

hebben we gezorgd voor een verbeterde SEO-optimalisatie 

(optimalisatie van de organische groei) en gerichte advertising 

campagnes via Facebook, Instagram, YouTube en Google.  

Campagnes zijn ingericht op de focusdoelgroepen waar we de funnel 

(een denkbeeldige trechter op de website die mensen leidt van 

bezoeker naar converteerder) hebben geoptimaliseerd. De focus lag 

dus niet op het telkens toevoegen van nieuwe bezoekers, maar op het 

beter laten converteren van bestaande bezoekers op de site. De 

hierbij behorende vastgestelde KPI’s 2021 zijn ruimschoots 

gerealiseerd!  

 

 

 

Tot slot zien we dat ondanks COVID-19 Twente Marketing toch weer 10 

nieuwe partners aan zich heeft weten te binden én is de begrootte 

cofinanciering van €110.000 ruim overschreden.  
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In het marketingcommunicatieplan 2021 zijn de volgende 

doelstellingen vastgesteld.  

HOOFDDOELSTELLINGEN 

Meer nachten ▪  12% groei overnachtingen t.o.v. 2016 

Meer bestedingen ▪  21% groei directe bestedingen t.o.v. 2016 

Meer banen ▪  12% meer VTE-banen t.o.v. 2016 

 

Bovengenoemde doelstellingen zijn vastgesteld in 2016. Tot 2019 lag 

de groei van de sector op schema en leek de groei gerealiseerd te 

worden. De intrede van covid-19 heeft echter een dermate impact op 

de sector, dat deze doelstellingen niet meer realistisch bleken.  

Wel verliep 2021 beter dan 2020 en werd er op overnachtingen een 

groei van 26% gerealiseerd. Hoe de bestedingen en het aantal banen 

zich hebben ontwikkeld, is nog niet bekend.  

De bestedingen worden vanaf 2021 door het CBS geleverd. Voorheen 

verzorgde het NBTC dit. Naar alle waarschijnlijkheid worden de 

bestedingscijfers in juni bekend. Vanwege een nieuwe methodiek, 

zullen deze cijfers ook niet 1 op 1 te vergelijken zijn met 

voorgaande jaren. Om nu toch een indicatie te hebben, heeft de 

afdeling Kennis en Onderzoek van MarketingOost een berekening 

gemaakt o.b.v. de gemiddelde bestedingen in 2020. Dit leidt tot de 

volgende ontwikkeling: 
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2. 
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SUBDOELSTELLINGEN  

 

Dat we de juiste snaar weten te raken, blijkt wel uit bovenstaande 

cijfers! De aanpassingen die we op de website hebben aangebracht om 

de conversie (aantal bezoekers vs. aantal leads) te vergroten, 

resulteren boven verwachting. Dit doen we vooral door ons goed te 

verplaatsen in de klant-informatie-behoefte; welke informatie wil de 

klant op welk moment in zijn zoektocht en hoe reiken we deze op een 

presenteerblaadje aan? Daarnaast is ook de bounce rate (wanneer iemand 

op onze site komt en deze meteen weer verlaat) een belangrijke 

indicator; met welke zoekingang kwam iemand op de site, waarom haakt ie 

af en wat kunnen we daarin verbeteren? 

Dat het aantal leads richting dagrecreatie minder hard gestegen is dan 

het aantal leads naar verblijfsaccommodaties, heeft alles te maken met 

de lockdown.  

 

 

 

 

 

 

Subdoelstellingen 2021 Twente Target Realisatie Verschil  %

Leads richting verblijfsaccommodaties 50.000       77.229             55%

Leads richting dagrecreatie 40.000       50.441             25%

Downloads Routes 10.000       43.456             335%

Gemiddelde bereik van unieke personen per maand op 

social media 1.000.000 2.190.343        119%

Engagement op Facebook posts +2,5% t.o.v. het landelijke 

gemiddelde (3%) >5,5% 9% 64%
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ZAKELIJK TOERISME 

Ten aanzien van zakelijk toerisme en de daarbij horende 

bijeenkomsten & evenementen was 2021 een zwaar jaar. Door COVID-19 

is de gehele congressen/evenementen markt nagenoeg tot stilstand 

gekomen. De boeker wilde wel organiseren maar door de grote 

onzekerheid was men voorzichtig en gingen veel bijeenkomsten óf niet 

door óf vonden in hybride vorm plaats. Wel zijn er aanvragen binnen 

gekomen (18 stuks) waaronder: Intermediairdagen, 

Gemeentesecretarissen & Ministerie van Defensie. Het gestelde target 

is echter niet gerealiseerd.  

Gezien de aanlooptijd van bijeenkomsten & evenementen is de 

verwachting dat ook in 2022 deze markt zich nog niet zal herstellen.  
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Het team Strategie Onderzoek en Innovatie ondersteunt MarketingOost 

en haar regio’s om tot een bestemming in balans te komen. Hiervoor 

is er samenwerking met landelijke en provinciale partners 

(kennisknooppunt), worden data en inzichten verkregen en verwerkt 

(kenniswerkplaats) en deze vervolgens intern en extern gedeeld 

(kennispodium). Daarnaast wordt er ingezet op Aanbodontwikkeling bij 

ondernemers en andere partijen en zorgt de afdeling voor monitoring 

van de interne doelen 

KENNISKNOOPPUNT 

De samenwerkingen zijn in 2022 versterkt. Zowel op landelijk niveau 

denkt het team mee in de Landelijke Data Alliantie over o.a. het 

onderzoek inkomend (dag)toerisme, de R&T-standaard en is er 

kennisuitwisseling over onderzoek zoals Monitoring Bezoekersstromen 

en KNEITER.  

Op provinciaal niveau weten we de partners elkaar steeds beter te 

vinden.  

KENNISWERKPLAATS 

Er is een basisbeeld met relevante kennis en inzichten. Door middel 

van pilots en verdieping wordt getracht dit beeld steeds beter en 

vollediger te maken. 

Kennis en data over bedrijven, bezoekers en bestedingen zijn 

verwerkt tot factsheets en per regio beschikbaar via het 

kennisplatformoost.nl. Het platform biedt een up-to-date overzicht 

van alle data, kennis, trends en inzichten. Hier zijn ook de actuele 

en relevante subsidies te vinden.  

 

 

3. 

https://www.kennisplatformoost.nl/
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Daarnaast is de kansenkaart ontwikkeld en wordt deze regelmatig 

aangevuld. 

Ook worden nieuwe methodieken verkend; een pilot om met gegevens 

vanuit het nachtregister inzicht te krijgen in aantallen gasten, de 

ontwikkeling van een dashboard bewuste bestemming waarin diverse 

niet-R&T indicatoren zijn opgenomen.  

 

BEZOEKERSSTROOMMANAGEMENT 

In 2021 zijn we gestart met bezoekersstroommanagement op de 

Sallandse Heuvelrug en Het Lutterzand. Doelstelling is in eerste 

instantie een objectieve beeldvorming te krijgen van het aantal 

bezoekers. Hiervoor zijn diverse meetsensoren uitgezet. 

Sallandse Heuvelrug 

• In het gebied zijn diverse sensoren geplaatst om het aantal 

passanten te tellen. 

• Er zijn op basis van deze tellingen en de verkeersmetingen 

analyses gedaan t.b.v. een voorspellingsmodel. 

• Dit heeft geresulteerd in een dashboard met realtime inzichten 

en een 7daagse voorspelling. 

• Er is ook een test geweest met LiDAR-camera om op een tweetal 

kruispunten inzicht te krijgen in de situatie (type passanten, 

routes etc.) 

 

Losser (Lutterzand); 

• In het gebied zijn in december 2021 diverse sensoren geplaatst 

om het aantal passanten te tellen. 

• Verdere stappen volgen nog. 

 

 

 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7dee7ebe639d45c8aeec111d7f40424b
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MARKETINGOOST DATAHUB 

Eind november lanceerde MarketingOost de eerste Datahub in de 

Nederlandse vrijetijdseconomie. Het unieke platform biedt 

ondernemers, overheden en kennisinstituten de mogelijkheid alle 

beschikbare relevante kennis en informatie op het gebied van 

toerisme en recreatie te delen.  

 

VITALITEITSONDERZOEK DAGRECREATIE 

De vitaliteit van de dagrecreatie is in de meeste regio’s nog geen 

primair aandachtspunt, maar er is een toenemend besef dat de 

vitaliteit van verblijfsrecreatie samenhangt met de vitaliteit van 

dagrecreatie. Zonder een aantrekkelijke, diverse en 

toekomstbestendige dagrecreatieve sector kan een regio zich niet 

ontwikkelen tot een vitale toeristische bestemming.  

Door Covid-19 is het vitaliteitsonderzoek dagrecreatie al meermaals 

uitgesteld. Verwacht werd dat het onderzoek in het najaar 2021 

herstart kon worden, dit bleek echter te rooskleurig. Het vervolg 

van het onderzoek zal daarom in 2022 worden opgepakt.  

 

INKOMEND TOERISME  

Het onderzoek inkomend toerisme is ook uitgesteld vanwege Corona.  

 

ONDERZOEK ZAKELIJKE MARKT 

De zakelijke sector is uitermate belangrijk voor Twente, zowel voor 

het imago als de bestedingen die zakelijke bezoekers met zich 

meebrengen. Hotels, vergader- en congreslocaties en andere locaties 

zoals theaters en kerken zorgen dat de bezoekerseconomie goed 

functioneert en zorgen voor werkgelegenheid.  

Daarom heeft in 2021, in samenwerking met de provincie, gemeenten, 

KHN, Congresregio Twente en Zwolle, Gastvrij Overijssel en 

MarketingOost, een onderzoek plaatsgevonden naar de zakelijke markt. 

Het onderzoek geeft inzicht hoe de markt is opgebouwd en 

functioneert en wat dit betekent voor de marktruimte.  

Het onderzoek is met alle gemeenten en betrokken partijen gedeeld.  

 

 

 

 

 

https://datahub-marketingoost.hub.arcgis.com/
https://www.kennisplatformoost.nl/wp-content/uploads/2021/12/Rapportage-onderzoek-zakelijke-en-hotelmarkt-Overijssel.pdf
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NATUURBELEVING VAN DE VERSCHILLENDE LEEFSTIJLEN  

Het gezamenlijke onderzoek naar de natuurbeleving van de 

verschillende leefstijlen is afgerond. Het onderzoek laat zien dat 

de zeven doelgroepen die binnen De Leefstijlvinder worden 

onderscheiden verschillende motieven en wensen hebben ten aanzien 

van het bezoeken van natuurgebieden. Inzichtzoekers zijn 

bijvoorbeeld echte wandelaars en ondernemen verder weinig 

activiteiten in de natuur. Plezierzoekers daarentegen willen veel 

voorzieningen in de natuur en doen graag aan waterrecreatie. De 

resultaten van het onderzoek zijn vertaald in een toolkit. De 

resultaten én de toolkit zijn te vinden via deze link: 

https://app.leefstijlvinder.nl/toolkit/natuur 

 

MONITORING 

Vanzelfsprekend worden alle brandingsactiviteiten van Twente 

Marketing gemonitord. Om een beter inzicht hierin te geven, hebben 

we eind 2021 een dashboard ingericht. Hierin is alle informatie over 

onze campagnes terug te vinden.  

Tot slot heeft eind 2021 het Stakeholder Tevredenheid Onderzoek 

plaatsgevonden onder alle belanghebbenden van MarketingOost. 

Gemiddeld waarderen onze stakeholders ons met een 7,4. Twente 

Marketing scoorde met een 7,6 iets hoger dan het gemiddelde. 

Belangrijkste verbeterpunten die genoemd zijn:  

• Communicatie; we zien dat veel van onze stakeholders nog 

onvoldoende bekend zijn met onze vier diensten en wat wij 

hierin aan ondersteuning kunnen bieden. We zullen de komende 

tijd dit nog meer onder aandacht brengen via de diverse 

kanalen en gesprekken.  

• Verzakelijking; We willen graag ‘Goed doen voor Twente’, maar 

zien dat daar ook een valkuil ligt. Het managen van 

verwachtingen en duidelijke afspraken over de mogelijkheden 

hoort hier ook bij. Hier leggen we de komende tijd een 

duidelijke focus.  

• Persoonlijk contact herstellen; Corona heeft ervoor gezorgd 

dat we elkaar minder konden ontmoeten. In 2022 zullen we er 

zoveel als mogelijk op uit trekken.  

 

https://app.leefstijlvinder.nl/toolkit/natuur
https://rapportage.visittwente.nl/report/16/q4-2021-(jaarrapportage)/
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Om de gebiedsontwikkeling te bevorderen zijn diverse onderzoeken 

(zie 3.1) gedaan.  

Daarnaast is in Q1 van 2021 de Kansenkaart opgeleverd. De 

kansenkaart is een interactieve kaart waarmee men beleid kan 

vormgeven gericht op gebieds- en aanbodontwikkeling. De kansenkaart 

bestaat uit een landkaart met alle beschikbare meta-data die 

relevant is voor de vrijetijdseconomie op Overijsselniveau.  

Om als bestemming in beweging te blijven is het van belang ons 

aanbod te blijven ontwikkelen. Twente Marketing neemt hier zowel een 

reactieve als proactieve rol in.  

Er zijn drie hand-outs uitgegaan met interessante subsidieregelingen 

(Cultuursubsidies, MKB-Voucher, Het Oversticht), hiernaast zijn er 

presentaties gegeven over aanbodontwikkeling in Twente. Ook zijn er 

meerdere businesscases uitgewerkt in Twente. Tot slot zijn de 

gebiedsadviseurs betrokken bij een verscheidenheid aan projecten in 

Twente.  

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7dee7ebe639d45c8aeec111d7f40424b
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In totaal zijn er in het marketingcommunicatieplan 2021 voor 

branding 10 activiteiten gepland: 

Negen projecten zijn goed of boven verwachting verlopen. 

Uitzondering is het target voor Congresregio Twente dat door Covid-

19 niet gerealiseerd is.  

Afwijken van het initiële plan is de timing van de twee campagnes. 

Omdat het hoogseizoen dermate snel was volgeboekt, is met 

ondernemers besloten een wijziging aan te brengen in de timing van 

de 2 campagnes; in plaats van 2 campagnes in het voorjaar, is 

gekozen voor 1 campagne in het voorjaar en 1 in het najaar.  

Daarnaast was de investeringskracht van de horecaondernemers in 2021 

laag. Hierdoor was er beperkt animo om te adverteren in het 

Restaurantboekje en dat terwijl alle aandacht welkom was. We hebben 

daarom besloten geen nieuwe uitgave te produceren, maar de editie 

van 2020 te herdrukken.  

Een uitgebreidere weergave van de projecten branding treft u in de 

bijlage aan én op ons digitale dashboard. 

 

https://rapportage.visittwente.nl/report/16/q4-2021-(jaarrapportage)/#w86
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SUCCESVOL SAMENWERKING IN DE KETEN 

In de keten werken we samen op vijf niveaus.  

(Inter)nationaal werken we samen met het Nationaal Bureau 

voor Toerisme en Congressen (NBTC) op het gebied van 

strategie en onderzoek en de vermarkting van Twente in 

Duitsland en Vlaanderen. 

MarketingOost helpt overheden en ondernemers om de 

vrijetijdseconomie in Overijssel verder te ontwikkelen. 

MarketingOost doet dit door data en onderzoek, 

gebiedsontwikkeling, aanbodontwikkeling en branding.  

Twente Marketing zorgt dat de diensten van MarketingOost 

de behoeften van de 14 gemeenten en ondernemers op het 

vizier hebben. Daarbij vervult Twente Marketing de 

regiefunctie ten aanzien van gebiedsontwikkeling, stimuleert en 

ondersteunt ze aanbodontwikkeling, verzorgt de branding van Twente 

als aantrekkelijke regio om te recreëren en adviseert ondernemers en 

gemeenten gevraagd en ongevraagd door middel van data en onderzoek.  

Lokaal zetten de Twentse Tourist Info’s, VVV’s en stadpromoties zich 

in voor de brede citymarketing (wonen-werken-recreëren). En samen 

ondersteunen Twente Marketing en de TTI/VVV’s/Stadpromoties de 

ondernemers. Op deze manier werken we optimaal met elkaar samen en 

hoeven we geen dingen dubbel te doen. 

 

GASTVRIJ TWENTE 

De samenwerking met Gastvrij Twente, de Raad van Advies van Twente 

Marketing, verloopt goed. De 3-maandelijkse overleggen worden door 

de voorzitter en gebiedsmanager voorbereid. Alle plannen van Twente 

Marketing zijn voorgelegd aan Gastvrij Twente, zowel de campagne-

plannen als zaken als financiën. Daarnaast hebben zowel de 

merkleider als de gebiedsadviseurs regelmatig contact met de leden.  

Gastvrij Twente bestaat op dit moment uit de volgende leden*:  

• Bas van der Geest- onafhankelijk voorzitter 

• Bert van der Maat – ’t Mölke, Zuna, RECRON 

• Gerri van Gerner – Hoge Hexel, Hoge Hexel, CBOT 

• Harald Droste – Droste’s Herberg, Tubbergen, HOT 

• Raymond Strikker – De Bloemenbeek, de Lutte, Twente Culinair 

• Niels Mulder, Café-Restaurant Nielz, Almelo, KHN 

• Wout Nieuwenhuis – Landschap Overijssel, Natuur 

• Vacature cultuur (Gemma Boon is onlangs vertrokken bij MBS) 

• Vacature liaison Twentse gemeenten: wordt ingevuld door 

opvolger Marion Vorkink 

 
*Elk lid een vaste vervanger benoemd, zodat de bezetting gewaarborgd is.   
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MERKLEIDER EN GEBIEDSADVISEURS 

Het team van Twente Marketing inclusief Congresregio Twente bestaat 

uit 3,8 fte:  

• Een merkleider (0,8 fte)  

• 4 gebiedsadviseurs (1 x 0,8 fte, 2 x 0.6 fte, 1 x 0,4 fte)  

• Een accountmanager voor congresregio Twente (0.6 fte).  

 

 

RELATIE MET TWENTE TOURIST INFO’S/ VVV’S 

Over het algemeen verloopt de samenwerking tussen Twente Marketing 

en de TTI/VVV’s goed. Tweejaarlijks vindt er een operationeel 

overleg plaats waarin de belangrijkste zaken op elkaar worden 

afgestemd. Door Covid-19 hebben we elkaar in deze samenstelling in 

2021 helaas niet meer fysiek gezien.  

Daarnaast hebben we naast de reguliere overleggen, diverse malen een 

gezamenlijk overleg gehad met de organisatie van de Special Olympics 

die in juni 2022 in Twente plaatsvinden.  

Vanzelfsprekend werken de gebiedsadviseurs nauw samen met de 

TTI/VVV’s en is erop zeer regelmatige basis contact. 

Aandachtspunt: 

Wat opvalt is dat de samenwerking met sommige TTI/VVV’s/ 

stadpromoties intensiever wordt en in andere gemeenten gelijk 

blijft. In de regel kan men stellen: hoe frequenter er overlegd 

wordt, hoe effectiever de samenwerking. In 2016 hebben we bewust 

gekozen voor het organisch laten groeien van de samenwerking, 

hetgeen een prima en logisch besluit is. Echter zijn we uiteindelijk 

het product Twente en is het van belang dat de verschillen onderling 

niet te groot worden. Dit punt behoeft aandacht van eenieder binnen 

de keten. 

  

BINDING MET GEMEENTEN/REGIO TWENTE 

De merkleider komt naar behoefte in het ambtelijk overleg en 

portefeuillehouders overleg om zo iedereen op de hoogte te houden 

van de ontwikkelingen ten aanzien van Twente Marketing en haar 

activiteiten. Daarnaast is er tot juni wekelijks contact geweest met 

de beleidsadviseur vrijetijdseconomie van Regio Twente.  

Met de reorganisatie van Regio Twente en de onduidelijkheid over de 

invulling van de functie beleidsadviseur is er in 2021 een gat 

ontstaan. Hierdoor is het frequente contact met de merkleider 

geminimaliseerd, zijn de Twentse gemeenten niet vertegenwoordigd in 

Gastvrij Twente en heeft Twente geen vaste vertegenwoordiger in 

Gastvrij Overijssel gehad.  
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FINANCIËLE MIDDELEN REGIO TWENTE 

Op 18 december 2020 heeft Regio Twente het actie- en 

investeringsplan 2021 goedgekeurd en is een subsidietoewijzing 

gesteld van €629.000 bestemd voor marketingcommunicatie doeleinden 

in de periode januari – december 2021. 

De middelen worden voor 46% ingezet in organisatie en 54% in out op 

pocket kosten.  

FINANCIËLE MIDDELEN ONDERNEMERS 

De financiële bijdrage van ondernemers wordt gerealiseerd door 

middel van de verkoop van marketingpakketten en de aansluiting bij 

Congresregio Twente. Ondanks Covid-19 wordt de begrootte 

cofinanciering vanuit de ondernemers ruimschoots gerealiseerd.  

In totaal hebben 310 ondernemers een marketingpakket afgenomen bij 

Twente Marketing. Daarnaast heeft Congresregio Twente 33 aangesloten 

bedrijven.  

De financiële bijdrage vanuit ondernemers aan Twente Marketing 

bedroeg in 2021 € 129.000. Daarnaast heeft een aantal TTI’s € 10.000 

extra geïnvesteerd in advertenties. Kortom het gestelde target van € 

110.000 is gerealiseerd. 

Naast de cofinanciering bij Twente Marketing, betaalt de ondernemer 

ook zijn lidmaatschap aan de TTI/VVV, samenwerkingsverbanden zoals 

het Camping en Bungalow Overleg Twente (CBOT) of het Hotel Overleg 

Twente (HOT), de Koninklijke Horeca etc. Daarbij investeert hij ook 

nog in zijn eigen marketingpromotie en productontwikkeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
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CONTENT CREATIE 

Wekelijks is er nieuwe content gecreëerd. Naast tekst en 

stilstaand beeld, zijn daar ook drie afleveringen van het format 

Dwars door Twente aan toegevoegd. Het aantal unieke bezoekers is 

groeit naar 611.887. Daarvan werd 80% organisch gerealiseerd, dus 

zonder advertentiekosten. Door continu de informatiebehoefte van de 

websitebezoeker te monitoren en nieuwe content hierop aan te passen, 

wisten we dit te bewerkstelligen.   

 

 

TYPISCH TWENTE  

Ook Typisch Twente is in 2021 verschenen. Opmerkelijk is dat we 

steeds meer positieve reacties van consumenten in onze mailbox 

aantreffen. Ondanks Covid-19 blijft ook het animo van ondernemers om 

een artikel of advertentie af te nemen groot.  

RESTAURANTGIDS 

Aangezien Covid-19 onzekere en taaie tijden veroorzaakte voor 

vele restaurants, was het animo om een advertentie af te nemen bij 

ondernemers laag. De consument weet de gids echter te waarderen en 

ten tijde van Covid-19 kan de ondernemer elke vorm van steun goed 

gebruiken. We hebben daarom besloten de gelden die wij voor de 

restaurantgids gereserveerd hadden, in te zetten op een herdruk van 

de versie van 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=pz5q8qy10fM


 EINDRAPPORTAGE ACTIE- EN INVESTERINGSPLAN      21 

 

PERS EN MEDIA 

De combinatie van VisitOost, ondernemers en Twente Marketing 

vormt het budget voor pers en media. Dit jaar was Twente zeer 

succesvol met de Wifi-koe, waarmee we meermaals de landelijke pers 

haalden, in de media. Daarnaast ontvingen we ook veel publiciteit 

met het bezoek van influencers Bas en Nicolette. Voor het complete 

overzicht verwijzen wij naar de bijlage ‘Twente in de Media’.  

MERCHANDISE EN PROMOTIEMATERIAAL 

De bestaande merchandise wordt van dit budget (€2.000) op 

voorraad gehouden. De verkoop van het boekje ‘Namens alle Tukkers’ 

loopt nog steeds goed door. De verwachting is dat begin 2022 er een 

derde druk zal verschijnen. 

 

ONTSLUITEN ROUTES 

Dat we in 2021 nog steeds massaal zijn blijven fietsen en 

wandelen zien we in het aantal downloads van routes. In 2019 werden 

in het hele jaar in totaal 1.700 routes gedownload. In 2021 waren 

dit er 43.456. De verwachting is wel, dat dit aantal na de Covid-19-

crisis zal teruglopen.  

 

CONGRESREGIO TWENTE 

Ten aanzien van zakelijk toerisme en de daarbij horende 

bijeenkomsten & evenementen was 2021 een zwaar jaar. Door COVID-19 

is de gehele congressen/evenementen markt nagenoeg tot stilstand 

gekomen. De boeker wil wel organiseren maar er bleef te veel 

onzeker. Hierdoor werden bijeenkomsten uitgesteld of vonden in een 

hybride vorm plaats. Het voorgenomen target is daarom ook niet 

gehaald. Wel zijn er nog aanvragen binnen gekomen (18 stuks) 

waaronder: Intermediairdagen, Gemeentesecretarissen & Ministerie van 

Defensie.  

CAMPAGNES (online & Offline)  

De gestelde plannen zijn uitgevoerd en de KPI’s zijn ruimschoots 

gerealiseerd. Om dit te realiseren hebben we ingezet op social 

media, SEO (organische groei) en SEA (advertenties op zoekwoorden). 

Daarnaast hebben we in het voorjaar de Wifi-koe-campagne gehad, is 

Tukkers.nl gelanceerd en hebben we in het najaar de campagne ‘Zoom 

in op Twente’ gevoerd. 

 

Tot slot heeft Twente Marketing 12 nieuwsbrieven (maandelijks) 

gestuurd naar ruim 23.000 consumenten die zich hiervoor hebben 

aangemeld.  

https://www.tukkers.nl/
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OVERIJSSEL CAMPAGNE (VISITOOST) 

Samen met de andere Overijsselse regio’s is geïnvesteerd in 

overkoepelende campagnes voor zowel de nationale als de 

internationale markt onder de vlag van VisitOost. In alle uitingen 

(website, social media, nieuwsbrieven etc.) wordt Twente prominent 

naar voren geschoven. Voor de resultaten van VisitOost verwijzen we 

naar dit dashboard.  

 

VOORBEREIDINGEN 2022 

Het plan 2022 is in september ingediend en inmiddels is de 

subsidie toegewezen.   

 

 

          

https://rapportage.visitoost.nl/report/15/q4-2021-(jaarrapportage)/
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In de      

 edia   lus  reisspecial

 nder er   Ontdek Twente tijdens de  lephant  arade

 atum  september 2021

 mvang  2/1 pagina

 erei    90.000

https //mediaplusbv.nl/flippingbook/ lusReisspecial/22  2 /

     

 edia  NRZ

 nder er   Zandsculpturen Landgoed Warmelo

 atum   ugustus 2021

 mvang  1/1 pagina

 erei   

                                                         
                             

     

 edia  Wandel.nl

 nder er  Twents  lokje om in de rubriek 

 Goed  itgerust 

 atum  September 2021 

 mvang 1/  pagina s 

 erei   
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 edia   lischeba

 nder er    gruende fuer twente mit kindern

urlaub in den niederlanden

 atum  1  september 2021

 mvang online artikel 

 erei   

                                                                                   
                                                                          
                                                                                          
                                             

 edia  Travelvalle 

 nder er   bijzonder overnachten in 

Overijssel doe je hier    tips 

 atum   0 september 2021

 mvang online artikel 

 erei   

                                                                                                                      
                                   
                                                                                          
                                             

 edia  NS Spoor 

 nder er   Ontdek Overijsel  een parel van 

een provincie 

 atum  september 2021

 mvang  Online advertentie 

 erei   

                                                                                                 
                                   
                                                                                          
                                             

 edia  Travelvalle 

 nder er     toffe tips voor een ontspannen 

weekend in Twente

 atum  12 10 2021

 mvang  Online advertentie 

 erei   
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 edia  Telegraaf Vrij

 nder er   Trots op Twente 

 atum   0 10 2021

 mvang  

 erei    00,92 

Telegraaf Vrij

 edia  NRZ

 nder er    lephantparade Twente 

 atum  1  oktober

 mvang  Krant advertentie

 erei   1  .000 e emplaren

 edia  Kidseropuit.nl

 nder er    ctief in de natuur slapen

 atum  Oktober 2021

 mvang  online blog

 erei   100.000  unieke bezoekers/per maand

                                                  

 edia   NW  magazine, kampioen 

 nder er   Sterrenkubuswoningen 

 atum  december 2021 

 mvang  Rubriek lekker kijken

  em laren   .6  .000 e emplaren

 erei     2,1
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 edia  Winter in de Hof (Hofweekblad) 

 nder er   Dit zijn de 10 leukste winteruitjes

 atum  december 2021 

 mvang  1/2 pagina 

  em laren  29.000 e emplaren 

                                                         
              

 nder er   MarketingOost (Twente Marketing) wint 

met Liesje22 

 atum  december 2021 

Marketing tribune

Twente M

NRIT Media

Marketing    o



Accountants

Aan het bestuur van 
Stichting MarketingOost 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Burgemeester Roelenweg 14-18 
Postbus 508 
8000 AM Zwolle 

T: +31 (0)38 425 86 00 

zwolle@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl

KvK: 24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Afgegeven ten behoeve van de Regio Twente 

Ons oordeel
Wij hebben de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte financiële eindverantwoording Twente Marketing 
2021, sluitend op een bedrag aan subsidiabele kosten van € 1.003.722,- van Stichting MarketingOost te 
Zwolle over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, ingevolge de subsidieverlening van 
Regio Twente inzake het project Twente Marketing 2021 gecontroleerd.  

Naar ons oordeel is de financiële eindverantwoording Twente Marketing 2021 in alle van materieel belang 
zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met: 

 Besluit tot subsidieverlening 2021 van Regio Twente d.d. 18 december 2020 met kenmerk  
2020-000454; 

 Controleprotocol inzake declaratie besteding subsidies in het kader van de investeringsprogramma’s 
AGENDA VAN TWENTE (AVT) en INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE (IPT). 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol inzake declaratie besteding subsidies Regio Twente vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de financiële eindverantwoording’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting MarketingOost zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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Andere informatie 
De eindverantwoording omvat andere informatie die bestaat uit: 

 De inhoudelijke eindverantwoording. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
financiële eindverantwoording verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met 
onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de financiële 
eindverantwoording. 

Het bestuur van Stichting MarketingOost is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 

Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De financiële eindverantwoording is opgesteld voor Regio Twente met als doel Stichting MarketingOost in 
staat te stellen te voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in: 

 Besluit tot subsidieverlening 2021 van Regio Twente d.d. 18 december 2020 met kenmerk  
2020-000454; 

 Controleprotocol inzake declaratie besteding subsidies in het kader van de investeringsprogramma’s 
AVT en IPT. 

Hierdoor is de financiële eindverantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze 
controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting MarketingOost en Regio Twente en dient 
niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als 
gevolg van deze aangelegenheid. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de financiële eindverantwoording 
Het bestuur van Stichting MarketingOost is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële 
eindverantwoording in overeenstemming met de vereisten zoals opgenomen in: 

 Besluit tot subsidieverlening 2021 van Regio Twente d.d. 18 december 2020 met kenmerk  
2020-000454. 

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opstellen van de financiële eindverantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.  

Het toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële eindverantwoording 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van de financiële eindverantwoording nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden 
en het Controleprotocol inzake declaratie besteding subsidies Regio Twente, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële eindverantwoording afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang 
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de organisatie;  

 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de financiële eindverantwoording staan;  

 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële eindverantwoording en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en  

 Het evalueren of de financiële eindverantwoording de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
zonder materiële afwijkingen weergeeft. 

Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Zwolle, 28 april 2022 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 

drs. R. Hoeksel RA 
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: 



  Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende
  bij de controleverklaring d.d. 28 april 2022:



 

Pagina 1 van 2 

 
 

Advies nota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 6 Juli 2022 Agendapunt B6  

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Richard van den Hoeven / 06-29671862 

Onderwerp  
Extra campagne najaar 2022 Marketing Oost 
 
Voorstel  
Marketing Oost een extra campagne te laten uitvoeren in het najaar voor een bedrag van € 1.715,00 
per gemeente.   
 
Inleiding 
In het eerste half jaar heeft Twente Marketing een campagne opgezet met als doel door middel van 
branding van het merk Twente toeristen te trekken naar Twente. Zij heeft hiervoor een 
radiocommercial en online campagne opgezet die op dit moment nog loopt.  De boekingen voor het 
najaar blijven vooralsnog achter, vanwege het last-minute reiskarakter van de consumenten en de 
onzekerheden door Corona. Om ook in het najaar beter onder de aandacht te komen en te blijven bij 
de consument wordt er gevraagd om een extra najaar campagne te draaien.   
 
Beoogd effect 
Het top op mind blijven bij de potentiële Twentse toeristische bezoeker zodat zij naar Twente komen 
en de Twentse vrijetijdseconomie blijven ondersteunen door hun bezoek. 
 
Argumenten 
1.1 Branding is een continue proces om top op mind te blijven  
De gevolgen van corona en de oorlog in de Oekraïne in de toeristische sector is enorm. Ondernemers 
hebben te maken met te veel last-minute reserveringen doordat mensen hun trips uitstellen. Juist om 
top of mind te blijven als bestemming heb je de kracht van herhaling nodig. De branding wordt gedaan 
door een radio commercial met 114 spots en een daaraan gekoppelde online campagne met als doel 
1,4 miljoen weergaven.  
 
1.2 De ontwikkelkosten al zijn gemaakt. 
De ontwikkelkosten t.w.v. € 6.900,00 van de eerste campagne zijn reeds gemaakt. Deze extra 
investering zal puur voor campagne gelden worden ingezet in de maanden september en oktober.  De 
extra investering zal hierdoor tot een beter resultaat leiden.  
 
1.3 Verzoek voor extra campagne komt van ambtelijk overleg 
Uit het Gastvrij Twente en het ambtelijk overleg van 15 juni jl. is het verzoek gekomen om de VTE 
extra te ondersteunen tijdens de nog altijd lastige tijden. Deze extra campagne zal de ondernemers 
helpen meer toeristen te trekken naar hun gemeenten.  
 
Kanttekening 
1.1 Er worden geen extra gelden beschikbaar gesteld 
De kracht van herhaling zal ontbreken. Er komt geen vervolg op de 1e campagne. Twente verliest zijn 
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top of mind voor de toeristische sector in het najaar. Een daling van de aantallen toeristen zal te zien 
zijn en de bestedingen lager. 
 
 
Kosten, baten , dekking 
De kosten bedragen in totaal € 24.000,00 en is niet in de begroting 2022 voorzien. Daarom wordt er 
bij instemming met het voorstel per gemeente een extra bedrag van € 1.715,00 in rekening gebracht. 
 
 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Vervolg 
Het besluit communiceren naar Marketing Oost.  
 
Bijlage(n) 
N.V.T. 
 

Besluit 

 
 

 
 
 



Begrotingswijziging Het Bestuur besluit de begroting van baten en lasten Begrotings- Incidenteel / Taakveld Wijziging

Recreatieschap Twente voor nevenstaand dienstjaar als volgt te wijzigen: jaar Structureel  nr.

2022 Incidenteel 3.1 2

LASTEN BATEN

Huidige raming nieuwe of verho- verlaging v.d. nieuwe ra- Huidige raming nieuwe of verho- verlaging v.d. nieuwe raming

van het v.d. bestaande bestaande ming van het van het v.d. bestaande bestaande van het dienst-

Volgnr. Cat. Omschrijving dienstjaar raming raming dienstjaar dienstjaar raming raming jaar

Najaarscampagne Twente Marketing

6.556.000            443.800     bijdrage aan marketing oost -                      24.010                -                      24.010                

6.556.000            842.210     bijdrage gemeente in projecten -                      -                      -                      -                      24.010                24.010                

-                      24.010                -                      24.010                -                      24.010                -                      24.010                

Toelichting:

Aantal inwoners Bijdrage

Gemeente 1-1-2021 project

Almelo 1.715€                

Borne 1.715€                

Dinkelland 1.715€                

Enschede 1.715€                

Haaksbergen 1.715€                

Hellendoorn 1.715€                

Hengelo 1.715€                

Hof van Twente 1.715€                

Losser 1.715€                

Oldenzaal 1.715€                

Rijssen / Holten 1.715€                

Tubbergen 1.715€                

Twenterand 1.715€                

Wierden 1.715€                

Totaal 0 24.010€              




