DATUM

25 januari 2017

PLAATS

VOORZITTER

dhr. P. Welman

SECRETARIS

AANWEZIG

AFWEZIG

Vergaderzaal 501, Twentehuis
S. van der Steen
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9:00 - 10:30 uur
1

M. t. Heuw (Hengelo); B. Brand (Dinkelland); A. Hofland (Rijssen-Holten); A. den Dolder (Hellendoorn); E. Volmerink (Tubbergen); P. van Zwanenburg (Hof van
Twente); P. Welman (Enschede); J. Cornelissen (Almelo); M. Sijbom (Losser); R. Christenhusz (Oldenzaal); M. Kotteman (Borne); D.F. Span-Kiekebeld (Wierden);
W. Boomkamp (Saxion, Twenteboard); G. Tamminga (Regio Twente); I. Bakker (Kennispunt Twente); E. v.d. Wiel (Kennispunt Twente); S. van der Steen (Regio
Twente)
E. Prent (Haaksbergen); M.van Abbema (Twenterand); I.Vernes (Regio Twente)

VASTGESTELD Verslag Bestuurscommissie Agenda van Twente 25 januari 2017
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Opening/mededelingen

Verslagen
Conform vastgesteld
1.

Verslag bestuurscommissie
Agenda van Twente 15 december
2016

Conform vaststellen
N.a.v. agendapunt 2 Post
Onvoorzien: Aanvraag Mineral
Valley heeft schriftelijk niet tot
eensluidend advies geleid. Zal
besproken worden tijdens het
PHO EZ op 1 februari. Daarna in
BC op 1 maart.
N.a.v. agendapunt 3. Onno van
Veldhuizen is helaas verhinderd
voor deze Bestuurscommissie.

TOELICHTING
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2/4
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Wel is gesproken over
taakverdeling:
Bestuurscommissie is aan zet
voor de inhoud, achterban zijn
de colleges van B&W. Onno van
Veldhuizen is aanspreekpunt
voor aanhaken bij
Twenteraad/presidium
Op 19 januari jl. heeft Patrick
Welman vanuit de BC
afstemming gepleegd met
gedeputeerde Eddy van Hijum.
Kernwoorden: gezamenlijke
aanpak, door overleg de
beelden goed houden, samen
traject doorlopen.

Ter besluitvorming

2.

Proces Agenda van Twente
 Terugblik
Raadsledenbijeenkomst
d.d. 18 januari 2017
 Vervolg proces (bijlage
nazending)
 Inzet Kennispunt (bijlage
nazending)

Ter kennisname en
besluitvorming. Leden van de
projectgroep zijn bij dit
agendapunt aanwezig.
Bijlagen in nazending na
bijeenkomst 18 januari.
 Kennisnemen van
uitkomsten

Alleen de twee memo’s van
Kennispunt konden voorafgaand
aan de vergadering worden
geplaatst op extranet. Patrick
Welman vraagt begrip voor de
dynamiek van het proces van de
verkenning naar de nieuwe
Agenda, waardoor het plaatsen

TOELICHTING
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NR.

ONDERWERP



Communicatie n.a.v.
evaluatie huidige en
nieuwe Agenda van
Twente (bijlage nazending)

VOORSTEL/ADVIES






Radenbijeenkomst op
hoofdlijnen;
Instemmen met
vervolgproces richting
nieuwe AvT;
Bespreken memo waarin
aanzet tot
opdrachtformulering voor
aanvullende evaluatie
van de huidige agenda
en monitoring nieuwe
Agenda van Twente;
Instemmen met
communicatievoorstel
n.a.v. evaluatie huidige
agenda en nieuwe
Agenda van Twente.

BESLISSING

van stukken twee weken van
tevoren niet altijd mogelijk is.
Leden van de BC geven elkaar
kort hun afdronk van de
bijeenkomst van 18 januari.
In het verslag van de 18e dient
ook aangegeven te worden wie
er waren, verhoudingsgewijs.
Gerharda Tamminga neemt de
leden van de BC mee aan de
hand van een presentatie (deze
presentatie is na de vergadering
per mail toegezonden aan de
leden van BC en AO en ook
geplaatst op extranet.
Inge Bakker geeft een toelichting
op de voorgestelde aanpak en
zal voor de nog te plannen
heisessie van de BC het voorstel
verder uitwerken.

Ingekomen stukken

3.

Aanvraag Twentebranding bijdrage
Solar Team Twente

Ter kennisname

Volgende vergadering met
voorstel én advies van de PHO
EZ ter besluitvorming op de
agenda.

TOELICHTING
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

Tussenrapportage Stichting
Pioneering 2015/2016
(AvT/IPT –project)

Ter kennisname

4.

Rondvraag

De Bestuurscommissie Agenda
van Twente besluit dat zij
voortgangsrapportages van
Agenda van Twenteprojecten
waar geen financiële
besluitvorming mee gemoeid is
ook ter kennisname wil
ontvangen.

BESLISSING

Conform

TOELICHTING

