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Onderwerp
Intrekken diverse verordeningen
Wij stellen u voor:
In te trekken:
1. Verordening bestuurscommissie Regio Twente-Netwerkstad;
2. Partiële Regionale Huisvestingsverordening 2009 voor het grondgebied van de gemeenten
Hengelo en Enschede.
3. Verordening Informatie en Servicepunt Milieu

Toelichting op het voorstel
Inleiding
In verband met het afschaffen van de Wgr-plus en de wijziging van de Regeling Regio Twente dienen
enkele verordeningen te worden ingetrokken.
Beoogd resultaat
Het actualiseren van regelgeving van Regio Twente.
Overwegingen
In het kader van de Wgr-plus heeft de voormalige regioraad twee verordeningen vastgesteld.
De eerste betreft de Verordening bestuurscommissie Regio Twente-Netwerkstad. Deze verordening
regelde de instelling van de territoriale bestuurscommissie Netwerkstad op grond van het inmiddels
vervallen artikel 112 van de Wgr. Tot 1 januari 2016 kon de commissie blijven bestaan op basis van het
overgangsrecht.
Bij de tweede gaat het om de Partiële Regionale Huisvestingsverordening 2009 voor het grondgebied
van de gemeenten Hengelo en Enschede. Een Wgr-plusregio was bevoegd een dergelijke verordening
vast te stellen op grond van artikel 2, lid 3 van de oude Huisvestingswet. Hiervoor gold eveneens een
overgangsrecht tot 1 januari 2016.
In de Regeling Regio Twente, zoals die van kracht was tot 1 januari 2016, was opgenomen dat Regio
Twente op basis van daarvoor vast te stellen verordening coördinerende werkzaamheden en taken
verricht op het gebied van milieu. Op grond daarvan is de Verordening Informatie en Servicepunt Milieu
vastgesteld. In de nieuwe regeling is milieusamenwerking niet meer expliciet opgenomen en valt dit
onder het bevorderen van overleg en het faciliteren, coördineren en afstemmen van gemeentelijke
beleidsvoornemens zoals bedoeld in artikel 6 van de regeling. De basis voor genoemde verordening is
daarmee komen te vervallen.
Kosten, baten, dekking
N.v.t.
Communicatie
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Bekendmaking in het elektronisch publicatieblad van Regio Twente (artikelen 32ja en 32 k Wet
gemeenschappelijke regelingen).
Vervolg
Actualisering website.
Bijlagen
Geen

Enschede, 28 januari 2016
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

dr. G.O. van Veldhuizen

Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 januari
2016

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 februari 2015

secretaris,

voorzitter,
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