Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 15 december 2016

Aanwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter (plv.) : de heer G.J. Binnenmars (Twenterand)
Lid: de heer R.G. Welten (Borne)
Secretaris: mevrouw G.H. Tamminga
Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur
Mevrouw C. Van Wijk (Almelo)
De heer P.G. Welman (Enschede)
De heer G.J. Kok (Haaksbergen)
De heer J.H. Coes (Hellendoorn)
De heer J. Bron (Hengelo)
De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
De heer M. Sijbom (Losser)
De heer R.G.H. Christenhusz (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer R.H. de Witte (Tubbergen)
Mevrouw D.F. Span-Kiekebeld (Wierden)

Afwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen
Leden algemeen bestuur
Vertegenwoordiger gemeente Dinkelland
De heer T.P. de Putter (Wierden)
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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder mevrouw Tamminga die
deze vergadering voor het eerst als secretaris bijwoont. De heer Van Veldhuizen is afwezig.
De heren Welten en Windmulder (senior beleidsadviseur economie) delen de stand van zaken mee
met betrekking tot de evaluatie onderdeel kredieten van het Fonds MKB kredieten en vouchers. Het
algemeen bestuur neemt dit voor kennisgeving aan.
2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 27 oktober 2016
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Voorstel
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit
Conform. Naar aanleiding van de brief van gedeputeerde staten van Overijssel inzake de toezichtvorm
begroting 2017 zegt de heer Welten toe, dat het dagelijks bestuur bij het opstellen van de begroting
2018 de in de brief vermelde specifieke aandachtpunten ter harte zal nemen.
4. Bestedingsvoorstel middelen verkeer en vervoer 2017
Toelichting voorstel
In de programmabegrotingen Regio Twente 2015 en 2016 is een gemeentelijke bijdrage opgenomen
voor regionale samenwerking verkeer en vervoer, zijnde € 0,44.
Deze post is ook in de programmabegroting 2017 opgenomen. De hoogte van de gemeentelijke
bijdrage is hierin gesteld op € 0,41 per inwoner. Op 23 juni 2016 heeft het algemeen bestuur de
programmabegroting 2017 vastgesteld. Het dagelijks bestuur toegezegd dat het algemeen bestuur
vanuit het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit een voorstel ontvangt voor de besteding daarvan en
dat de middelen pas mogen worden uitgegeven na een besluit van het algemeen bestuur daarover.
Voorstel:
In te stemmen met het bestedingsvoorstel middelen Verkeer en Vervoer 2017
Besluit:
Conform
5. Begrotingswijziging in verband met pilot ‘Vergunninghouders aan het werk’ in Twente
Toelichting voorstel
Op 23 juni 2016 heeft het portefeuillehouderoverleg Arbeidsmarkt besloten om de pilot
‘vergunninghouders aan het werk’ te adopteren van de regietafel vluchtelingen. Met deze pilot wordt
ingezet op versnelde toeleiding van vergunninghouders naar werk, in eerste instantie in de
krapteberoepen in Twente. Door versnelde opname in een werkomgeving, kan de inburgering sneller
verlopen en wordt mogelijk de duur van de uitkering aan vergunninghouders beperkt.
Voorstel:
Op voordracht van het portefeuillehouderoverleg Arbeidsmarkt en na akkoord van de 14 individuele
gemeenten, in te stemmen met begrotingswijziging nr.5 Pilot vergunninghouders aan het werk (NB:
alle colleges hebben ingestemd).
Besluit:
Conform. Kennis genomen wordt van de mededeling van de heer Welten dat het hier gaat om een
coalition of the willing voor een incidentele uitgave.
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6. Overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de accountantscontrole 2016
Toelichting voorstel
Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wordt rechtmatigheidsonderzoek verricht. De
accountant moet na afloop van het begrotingsjaar haar oordeel geven. Artikel 35, lid 6 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen verklaart artikel 213 van de Gemeentewet van toepassing op een
gemeenschappelijke regeling. Het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole betreft de
inventarisatie van relevante regelgeving van hogere overheden en van Regio Twente zelf. Het
normenkader moet actueel gehouden worden en ieder jaar worden aangepast op basis van nieuwe
wet- en regelgeving. Het dagelijks bestuur legt aan het algemeen bestuur ter vaststelling het
normenkader voor het boekjaar 2016 voor.
Voorstel:
In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de
accountantscontrole 2016
Besluit:
Conform

7. Rondvraag
Geen gebruik van gemaakt.
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