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A - Algemeen/bestuurlijk
-B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

VERVALT!

2.

BDU subsidieverlening voorstadshalte
1. In te stemmen met het verlenen van een
Het DB stemt in met het voorstel.
Gezondheidspark Hengelo (reg.nr. 11004345).
bijdrage van 75% met een maximum van
€ 648.750,-- aan gemeente Hengelo in de
in aanmerking te nemen kosten van het
project Voorstadshalte Gezondheidspark.
2. De in de toelichting genoemde voorwaarden te verbinden.
3. De subsidievaststelling te mandateren aan
de domeindirecteur Leefomgeving.

Actie door
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3.

Tariefbesluit openbaar vervoer
concessiegebied ZHO (reg.nr. 11004357).

Onder voorbehoud van positief advies door
het PHO Mobiliteit d.d. 6 juli 2011.
Vast te stellen de volgende tarieven:
- het tarief van de wagenverkoop in het ZHOgebied
- het tarief van de Grensland Express voor
promotieacies en evenementen

Het DB stemt in met het voorstel.

4.

Tariefbesluit openbaar vervoer
concessiegebied Twents (reg.nr. 11004358).

Onder voorbehoud van positief advies door
het PHO Mobiliteit d.d. 6 juli 2011.
Vast te stellen de volgende tarieven:
- de groepsscholierenkaart Enschede
- de rituitrijkaart van € 35,-- de Buzzer van € 13,--

Het DB stemt in met het voorstel.

5.

Gratis openbaar vervoer 70+ gemeente
Enschede (reg.nr. 11004359).

Onder voorbehoud van positief advies door
het PHO Mobiliteit d.d. 6 juli 2011.
a. Het nultarief op vertoon van een zichtkaart
voor Enschedese inwoners van 70 jaar en
ouder binnen Enschede vast te stellen
voor het gebruik in de bussen.
b. Het betreffende model vervoerbewijs
“Gratis busvervoer Regio Twente” zoals in
Hengelo geldt, ook voor deze groep
gebruikers met relevante wijzigingen voor
gemeente en leeftijd vast te stellen.

Het DB stemt in met de voorstellen a tot en met
b.

6.

Exploitatiebijdrage openbaar vervoer 2011 en
bijdrage Regiotaxi Twente projecten 2011
(reg.nr. 11004483).

Voorgesteld wordt:
Het DB stemt in met de voorstellen a tot en met
a. op grond van de concessievoorwaarden
c.
de exploitatiebijdrage 2010 aan Syntus en
Connexxion te indexeren met 2,54% OVindex (bus) en 2,01% OV-index (trein);
b. aan Syntus over het jaar 2011 voor het
busdeel van de concessie ZutphenHengelo-Oldenzaal te verlenen van
€ 1.986.990,12 exclusief BTW (prijspeil
2011) en voor het totale treindeel ZutphenHengelo-Oldenzaal een bijdrage te
verlenen van € 3.546.134,93 exclusief
BTW (prijspeil 2011);
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c.

op grond van het regioraadsbesluit van 27
november 2008 de bijdrage aan de
Twentse gemeenten t.b.v. de Regiotaxi
Twente projecten te indexeren met 1,80%
BDU-index, de bijdrage t.b.v. de
financiering van de Regiotaxi Twente
projecten 2011 vast te stellen op
€ 2.207.547,39 exclusief BTW (prijspeil
2011).

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Reactie Regionalplan Münsterland
(reg.nr. 11004039).

Instemmen met de voorgelegde brief.

2.

Deelprojecten Twents arbeidsmarktplan 1
(reg.nr. 11004383).

Kennis te nemen van uitgaande brieven.

Het DB stemt in met de reactie, met
LO/Werken
inachtneming van het volgende:
- In de reactie enkele wijzigingen aanbrengen.
- In de reactie ook ingaan op duurzaamheid
en economie indien deze onderwerpen in het
Regionalplan staan.
- Vaststellen definitieve reactie wordt
gemandateerd aan de heer Kerckhaert.
- Reactie toezenden aan Commissie Grens
Twente en MONT-partners.
- Regionalplan toezenden aan leden DB.

Het DB neemt kennis van het voorstel.

D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen
1.

Lange termijn beleid Vrijetijds Economie
Twente (reg.nr. 11004382).

2.

Stand van zaken Twents Bureau voor
Toerisme in relatie tot de Stichting Regiobranding Twente en Regio Twente
(reg.nr. 11004038).

Uitgaande van het in 2009 vastgestelde
beleid, Uitvoeringsprogramma Vrije Tijd
Twente, kennisnemen van de aanvullingen op
dit beleid en de prioriteiten voor het
actieprogramma 2011-2012.

Kennis nemen van de stand van zaken.

Nagaan of er ten opzichte van eerdere
besluitvorming nieuwe beslispunten zijn. Zo ja,
dan deze aan het DB voorleggen. Zo nee, dan
wordt kennisgenomen van het voorstel.

Het DB neemt kennis van de stand van zaken.

LO/Ruimte en Vrije Tijd
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3.

4.

Visievorming parken (reg.nr. 11004472).

Agenda van Twente: afrekeningen projecten
Agglonet en Nationaal Wielersportmuseum
(reg.nr. 11004342).

1. In te stemmen met de conclusies en
voorstellen uit het bijgaande rapport “visie
recreatieparken Regio Twente fase 1 –
Hoofdkoers, alsmede met de eveneens
bijgevoegde uitwerking hiervan voor de
parken Rutbeek, Lageveld en Arboretum
Poort-Bulten (bijlagen 1 tot en met 4).
2. Over te gaan tot uitvoering van de
voorgestelde programma’s/projecten voor
de genoemde parken, conform het
bijgevoegde overzicht (bijlage 5). Voor Het
Hulsbeek wordt samen met het Waterschap Regge & Dinkel, gemeente
Oldenzaal en de ondernemers gewerkt
aan de implementatie van de destijds
opgestelde gebiedsvisie Hulsbeek e.o.
3. De kosten van de uit te voeren projecten te
dekken uit subsidies en bijdragen van
derden, de extra inkomsten, reguliere
(onderhouds)budgetten; in principe geen
extra budgetten hiertoe vragen bij de
deelnemende gemeenten.
4. Kennis te nemen van de inmiddels
genomen maatregelen ter verbetering van
het financiële rendement van de parken en
het beleid tot verbetering van het financiële
rendement, zoals ook aangegeven in de
hoofdkoers, krachtig voort te zetten in de
komende jaren.

Met betrekking tot de kosten van de uit te
voeren projecten een investeringsprogramma met de voorgestane dekking aan
het DB voorleggen.
Het DB stemt in met de overige voorstellen.
De visievorming en het investeringsprogramma met de voorgestane dekking ter
vaststelling aan de regioraad voorleggen.

U wordt voorgesteld:
1. de subsidiebijdrage voor het project
Agglonet van Regio Twente definitief vast te
stellen op € 875.000,--, het erstant ad
€ 175.000,-- uit te betalen en de
projecthouder hierover met bijgevoegde
vaststellingsbrief te informeren;
Het DB stemt in met het voorstel.
2. de subsidiebijdrage aan de Stichting
Nationaal Wielersportmuseum definitief vast
te stellen op € 85.000,--, het restant ad
€ 17.000,-- uit te betalen en de stichting
hierover middels bijgevoegde beschikking te
informeren.
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5.

1.
Uitbreiding van het onderhoud aan de
recreatieve fietspaden door de afdeling
Recreatieve Voorzieningen van Regio Twente
(reg.nr. 11004473).
2.

Instemmen met uitbreiding van het onderhoud van 39,6 km recreatief fietspad door
Regio Twente conform de inventarisatie
die in 2010 is uitgevoerd (zie bijlage 1).
Instemmen met de toezegging van Regio
Twente dat uitbreiding van het onderhoud
budgettair neutraal verloopt (voor de
Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met
gemeenten levert dit wel een kostenbesparing op omdat het onderhoud van 40 3.
km fietspad bij de gemeenten vervalt).
3. Instemmen met het bepalen/vaststellen
van een 0-situatie samen met de betreffende gemeenten ten aanzien van het
onderhoudsniveau op het moment van
overname.

E – Financiën
1.

Voorfinanciering basisuitkering Twence
(reg.nr. 11004362).

De basisuitkering van Twence ad
Het DB stemt in met het voorstel.
€ 2.408.824,-- tijdelijk voor te financieren,
zodat deze op korte termijn aan de gemeenten
kan worden uitbetaald.

F – Algemene personele aangelegenheden
-G – Gezondheid
-H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 23 mei
2011;

a. Conform vaststellen.

a. Het DB stelt het verslag vast.

b. Bestuurscommissies:
- Verslag BC Publieke Gezondheid
d.d. 19 mei 2011;

b.

b. Het DB neemt kennis van het verslag.

c. Portefeuilleoverleggen:
-

c.

d. Overige:
-

d.

- V.k.a.

-

-
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2.

Ingekomen stukken.

Voor kennisgeving aannemen.

3.

Uitnodigingen.

--

4.

Rondvraag.

Het DB stemt in met de voorstellen.

Samenstelling DB:
- De regioraad wordt voorgesteld de heer P.
van Zwanenburg te benoemen tot DB-lid,
onder voorbehoud van benoeming tot lid van
de regioraad door de raad van de gemeente
Hof van Twente.
- Voor de eerstvolgende DB-vergadering na de
AZ
zomervakantie de portefeuilleverdeling
agenderen.
- Met betrekking tot de criteria voor de
samenstelling van het DB komt de voorzitter
met een voorstel voor een evenwichtige
verdeling over steden en overige gemeenten.
Smart grids in kader duurzaamheid:
Kennis genomen wordt van de mededeling van
de heer Cazemier over het inzetten op smart
grids.
Kosten transitie jeugdzorg Twente:
Het DB voelt er niet voor om de kosten te dekken
uit het rekeningresultaat van 2010. Het DB is
voorstander van het voorleggen van een
begrotingswijziging aan de regioraad (12 oktober
2011).
Arbeidsmarktbeleid:
Kennis genomen wordt van de mededeling van
de heer Coes dat gedeputeerde Rietkerk het
POWI heeft uitgedaagd voor 1 september 2011
te komen met creatieve ideeën voor knelpunten
die het POWI de komende tijd wil aanpakken. De
provincie is bereid hierin geld te investeren.

