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De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over:

Begroting 2022-2025

Constaterende dat:

• Voor de regionale economie en de maatschappelijke bestendigheid het aantrekken en behouden van 
talent zeer urgent en noodzakelijk is;

• Er in de programmabegroting aandacht is voor talentbehoud, maar een concrete integrale aanpak/visie 
lijkt te missen;

• Het onderwijs de afgelopen jaren wel de ambitie had om hiermee aan de slag te gaan, maar er te weinig  
concreet is geworden;

• Het bedrijfsleven een zeer groot belang heeft bij talent en het behoud daarvan;

Overwegende dat:

• Talentbehoud en aantrekken ervan hoge prioriteit moet hebben;
• Er een duidelijk en integraal beleid, een Deltaplan, moet worden ontwikkeld voor het aantrekken en 

behouden van talent;
• Om te komen tot een Deltaplan er scherp in beeld moet worden gebracht, welke factoren bijdragen om 

talent aan te trekken en te behouden;
• De kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de studenten(verenigingen) de sleutel moeten zijn, om talent 

aan te trekken en te behouden;
• Als we spreken over talent, dit niet uitsluitend over jongeren gaat;

Draagt het college op:

• Te inventariseren welke factoren bepalend zijn voor het aantrekken en het behoud van talent (niet enkel 
jongeren) voor de regio; 

• Hierbij o.a. te betrekken de Studenten(verenigingen), de juniorkamer Twente, het bedrijfsleven, (Young) 
Twente Board, etc. 

• Dialoogsessies te organiseren met de stakeholders betrokken bij het aantrekken en behouden van talent;
• De opbrengst te verwerken in een voorbereidingsdocument voor een later te vormen Deltaplan 

Talentbehoud. 
• Het voorbereidingsdocument voor de zomer 2022 op te leveren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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