Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 27 september 2017

Aanwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen
Lid: de heer R.G. Welten (Borne)
Secretaris: mevrouw G.H. Tamminga (Regio Twente)
Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur
De heer B. Brand (Dinkelland)
De heer G.J. Kok (Haaksbergen)
De heer J. Bron (Hengelo)
De heer J.P. Gebben (Losser)
De heer R.G.H. Christenhusz (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer H. Robben (Wierden)
Mevrouw A.H. Raven (Hellendoorn)

Afwezig
Dagelijks bestuur:
Lid: de heer G.J. Binnenmars (Twenterand)
Leden algemeen bestuur
Mevrouw C. Van Wijk (Almelo)
De heer P.G. Welman (Enschede)
De heer J.H. Coes (Hellendoorn), wordt vervangen door mevrouw Raven
De heer R.H. de Witte (Tubbergen)
De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 16:30.
Punten van orde: De heer Brand zal zo nodig het standpunt van de gemeente Tubbergen verwoorden.
De voorzitter zal zo nodig het standpunt van Enschede verwoorden.
Mededelingen:
De voorzitter deelt mee dat de samenwerking binnen Regio Twente, die per 1 januari 2016 is gestart,
een keer per 4 jaar wordt geëvalueerd. Dit is vastgelegd in de Regeling Regio Twente. Deze evaluatie
van de samenwerking vindt plaats aan het eind van elke zittingsperiode van de gemeenteraad. Het
dagelijks bestuur heeft besloten Kennispunt Twente in te schaken om daarvoor een onderzoek uit te
voeren onder bij de samenwerking betrokken functionarissen. Vandaag is de enquête verzonden.
Twee professoren van de Leerstoel Innovatie en Openbaar Bestuur van de Universiteit Twente
worden gevraagd te reflecteren op de resultaten van het onderzoek van Kennispunt Twente. Verder
zal vanuit de lean-gedachte door de heer Robben samen met enkele andere door hem te benaderen
burgemeesters gekeken worden naar de bestuurlijke en ambtelijke overleggen.
2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 12 juli 2017
Vastgesteld
3. Financiering toeristische marketing en promotie Twente
Toelichting voorstel:
De vrijetijdseconomie is al jaren binnen Regio Twente een belangrijk samenwerkingsdossier van de
14 gemeenten. Het kan om die reden worden gerekend tot de in het basistakenpakket opgenomen
’Sociaal economische structuurversteking’, als één van de door Regio Twente te behartigen belangen.
De marketing en promotie van toeristisch Twente wordt vanaf 2016 uitgevoerd door MarketingOost.
Dit is een partij die zonder winstoogmerk de marketing verzorgt van alle toeristische regio’s in
Overijssel. Daarnaast heeft MarketingOost een eigen kennis- en innovatieafdeling voor monitoring en
onderzoek. MarketingOost levert hiermee, met brede steun van de betrokken ondernemers en de
provincie Overijssel een goede en stevige basis voor Twente Marketing, waar alle 14 gemeenten van
mee profiteren.
De afgelopen 10 jaren werd de subsidie voor de uitvoering van de toeristische marketing en promotie
van Twente verleend vanuit de Agenda van Twente. In totaal werd in 10 jaar ruim 7 miljoen
geïnvesteerd vanuit deze agenda. Daarmee is een solide basisinfrastructuur gecreëerd. De huidige
Agenda van Twente loopt eind 2017 af. De portefeuillehouders Vrijetijdseconomie zijn van mening dat
continuering moet plaatsvinden van de toeristische promotie en marketing van Twente. Echter, in
verband met de focus van de nieuwe Agenda is het voorstel om hierin geen financiering meer voor
vrijetijdseconomie (VTE) op te nemen. In de bijlage van de nieuwe Agenda voor Twente
(basisinfrastructuur) wordt voorgesteld om dit op te nemen in de reguliere begroting Regio Twente.
Met dit voorstel tot begrotingswijziging wordt hieraan vervolg gegeven.
Voorstel:
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 1,- per inwoner voor de uitvoering van de
toeristische marketing en promotie van Twente;
2. Met ingang van 2018 de € 1,- te dekken uit:
a. Structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Regio Twente met € 0,92;
b. Reeds in de begroting van Regio Twente opgenomen € 0,08 voor de Twente Toerisme
Monitor (TTM);
3. De programmabegroting van Regio Twente 2018 te wijzigen conform bijgevoegde
begrotingswijzing 2018 nr. 1.
Besluit:
Conform vastgesteld
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4. Bestuursrapportage 2017
Toelichting voorstel:
De BERAP 2017 geeft een doorkijk over de financiële en operationele voortgang van 2017, waarbij 1
juli 2017 als peildatum is gehanteerd. De BERAP is een tussentijdse rapportage en geeft een
overzicht van de relevante afwijkingen ten aanzien van de voornemens uit de programmabegroting
2017 en de aanvullende begrotingswijzigingen. In afwijking van voorgaande jaren wordt de BERAP
aangeboden in presentatievorm. Tijdens de vergadering verzorgt de directeur Bedrijfsvoering, de heer
J, Regtuijt, de presentatie.
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het te verwachten resultaat basistaken na bestemming voor 2017 van€
202.000,- (positief);
2. Kennis te nemen van het te verwachten resultaat vrijwillige samenwerking van € 154.000,(positief);
3. Kennis te nemen van het te laag geraamde bedrag van € 236.300,- voor verwachte cao
ontwikkelingen, dat conform de afgesproken spelregels mag worden verrekend met
gemeenten;
4. Kennis te nemen van de gerealiseerde ombuigingstaakstellingen 2014-2017;
Besluit:
Het portefeuilleberaad middelen heeft geadviseerd om de dictumpunten 3 en 4 weg te laten. Dat is
door het dagelijks bestuur overgenomen.
Het voorstel wordt aldus vastgesteld, met complimenten voor de transparante (nieuwe) wijze van
opzet en presentatie van de BERAP.
5. Begrotingswijziging 2017 en 2018
Toelichting voorstel:
In de afgelopen periode zijn er enkele ontwikkelingen geweest die leiden tot een uitzetting van de
baten en lasten in de begrotingen 2017 en 2018 waardoor een begrotingswijziging nodig is. Regio
Twente onderscheidt twee typen begrotingswijzigingen. De eerste is een begrotingswijziging met een
wijziging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De tweede is een technische begrotingswijziging
met een andere dekking. Bijgaande begrotingswijzigingen zijn technisch van aard en hebben geen
gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. De voorgestelde begrotingswijzigingen gelden voor alle 14
gemeenten. Begrotingswijzigingen in het kader van vrijwillige samenwerking worden via een separaat
voorstel aangeboden.
Voorstel:
De bijgevoegde begrotingswijzigingen voor programmabegroting 2017 en 2018 vast te stellen.
Besluit:
Conform vastgesteld
6. Rondvraag
De heer Robben heeft in het algemeen bestuur van 1 maart 2017 al aandacht gevraagd voor het
opzetten van een inwerkprogramma voor de nieuwe raadsleden. Dit biedt een goede kans om de
nieuwe raadsleden in te lichten over regionale samenwerking in Twente. Mevrouw Tamminga vertelt
dat een inwerkprogramma wordt voorbereid met de griffiers. Het programma is al in conceptvorm
gereed. De heer Robben biedt in dat kader aan om met de nieuwe raadsleden te gaan mountainbiken
op het Lageveld.

De voorzitter sluit de vergadering om 16:55
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