De Burgemeester als ambassadeur
Nevenfuncties

Voorzitter Bestuurlijk overleg Sociaal Economische structuurversterking (14 gemeenten)
• Voorheen Regio Twente (DB en AB)
• Voorportaal Stichting Twenteboard met Enschede als vaste plek in de Twenteboard
• Visievorming regio Twente
• Lobby richting Duitsland, Provincie, Rijk en Brussel (offensief en defensief)
• Agenda voor Twente en vervolg
• Regiodeals
Voorzitter Presidium Twenteraad
• >400 raadsleden
• Twentedagen
• Inhoudelijke thema’s
Voorzitter Netwerkstad
• Ontwikkelagenda met provincie tot 2021: 13 projecten 20 mln
• Geen bestuurscommissie na afschaffing WGR plus
• Inhoudelijke thema's nu samenwerking stedelijk gebied; als samenwerking
ondergebracht bij de gemeente Hengelo
• Functioneren als één stad staat voorop.
Vice-voorzitter Stichting Twenteboard
• Inhoud Agenda voor Twente/samenwerking vier O's
• Kwaliteitszetel (vaste plek met stemrecht voor Enschede)
• Regiodeal
• Monitoring/thermometer/initiator (bijv. bundeling initiatieven behoud en
aantrekken talent)
• Twentetop
• Lobby en bereikbaarheid
Lid Founders Novel-T
• Lid van foundersoverleg namens de veertien Twentse gemeenten tot 1 januari 2022
• Vaststellen strategie en sturen op resultaat tegen achtergrondprofiel HTSM
• Samen met UT en Saxion
• Naar toekomst participatie ondernemers en grotere rol in ecosysteem triple helix
Vice-voorzitter DB Euregio, lid MONT
• Oudste grensoverschrijdende Duits-Nederlands samenwerkingsverband.
• Raadsleden ook actief vanuit Enschede
• Steeds meer strategie naast subsidieprojecten
• Heeft geleid tot Munsterland agenda en tot passage regeerakkoord in Nedersaksen
en NRW over grensoverschrijdende samenwerking en LOI MONT (bereikbaarheid)
• Voorbeeld voor het kabinet—> Staatssecretaris Knops

•
•

Lid stuurgroep Euregiorail
Breed netwerk op hoog bestuurlijk niveau in Duitsland

Enschede – Münster
• LOI met Münster
• Duitslandagenda /Tolle Woche
• Uitwisseling ambtelijk met Münster
• Contact raadsleden en college met Münster
• Officiële partnerstad
• 2021 Giro/Grenslandconferentie
• Samenwerking afvalverwijdering
Voorzitter Beleidsdriehoek Oost en Bestuurscollege Politie; Lid Regionaal
Veiligheidsoverleg Politie
• Vanuit portefeuille openbare orde en veiligheid
• Ontstaan na opschaling politieregio's /nationale politie
• Geen korpsbeheerder meer
Voorzitter Veiligheidsregio Twente
• Vanuit de Wet op de veiligheidsregio.
Voorzitter IFV (Instituut Fysieke Veiligheid)
• Sinds januari 2019
• Landelijke ondersteuning veiligheidsregio's en hun 300 professionals
• Kwaliteit en de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land
• Opdracht tot doorontwikkeling
Lid Haque Security Delta
• Lidmaatschap ontstaan vanuit ambitie Enschede en VRT op gebied van drones. Sinds
januari 2019 een denktank op gebied van innovatie en veiligheid
• Twente samen met Brabant en Den Haag onderdeel van landelijke field labs: Twente
Safety Campus en Riskfactory
• Positie als testlocatie drones
Lid Rijksherenoverleg
• Commissarissen der Koning van Overijssel en Gelderland over samenwerking en
informatie-uitwisseling van veiligheidsregio's, provinciebestuur, dijkgraven en
Rijksheren (vertegenwoordigers van ministeries in de provincie)
• Thema's breed op het gebied van rampenbestrijding/crisisbeheersing/veiligheid (incl.
ondermijning)

