Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 13 januari 2016

Aanwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter de heer G.O. van Veldhuizen
Secretaris mevrouw G.J.M. Vos
Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur
Mevrouw A.J. Timmer (Almelo)
De heer R.G. Welten (Borne)
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 drs. G.J. Binnenmars (Twenterand)
Mevrouw D.F. Span-Kiekebeld (Wierden)

Afwezig
De heer J.G.A. Kleissen (Dinkelland)
De heer R.H. de Witte (Tubbergen)

1

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze eerste vergadering van het
algemeen bestuur in nieuwe samenstelling.

2

Besluitenlijst van de regioraad van 11 november 2015

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3

Deelname Regio Twente aan Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf

Toelichting voorstel
In het kader van de besluitvorming over het rapport ‘Samenwerken doen we zelf’ hebben de Twentse
gemeenten besloten uit te gaan van twee gemeenschappelijke regelingen. Een wijziging van de
Regeling Regio Twente en de oprichting van het Twentebedrijf voor de uitvoering
bedrijfsvoeringstaken. Daarbij is ook formeel geregeld dat Regio Twente haar werkzaamheden op het
gebied van bedrijfsvoering kan onderbrengen in het Twentebedrijf.
Voorstel
Er mee in te stemmen dat het dagelijks bestuur de Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf treft.

Besluit
Conform.

4

Houtskoolschets nieuwe bestuursstructuur

Toelichting
De voorzitter geeft aan de hand van sheets een presentatie van zijn houtskoolschets van de
bestuurlijke inrichting. De aanwezige leden van het algemeen bestuur geven ieder op persoonlijke titel
hun reflectie op de schets. De sheets zijn na afloop van de presentatie uitgereikt en op extranet
geplaatst.
Besluit
De leden van het algemeen bestuur nemen kennis van de houtskoolschets en zullen deze in hun
college bespreken. De voorzitter zegt toe op basis van de ontvangen reflectie met een voorstel aan
het algemeen bestuur te zullen komen.
5

Proces benoeming leden dagelijks bestuur

Toelichting voorstel
Het proces is vermeld in de houtskoolschets. Vooruitlopend op de benoeming van 2 leden van het
dagelijks bestuur stelt de voorzitter voor tijdelijk één lid te benoemen opdat er rechtsgeldige besluiten
kunnen worden genomen. De benoeming betekent niet dat betrokkene recht kan doen gelden op een
definitieve benoeming.
Voorstel
De heer Welten te benoemen tot tijdelijk lid van het dagelijks bestuur.
Besluit
Conform.
6

Rondvraag

Mevrouw Vos deelt mee, dat zij per 1 mei 2016 is benoemd tot lid van het College van Bestuur van het
ROC van Twente en daarom per deze datum haar dienstverband bij Regio Twente beëindigt. De
voorzitter feliciteert haar met deze benoeming.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering.

