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Onderwerp

Voorstel/advies

Beslissing

Actie door

In te stemmen met de concept-agenda.

Aan agenda toevoegen:
1. Benoeming lid dagelijks bestuur
2. Herijking financieringsstructuur Regio Twente. 2. F&C
Aan portefeuillehouder Bedrijfsvoering wordt
mandaat verleend om de tekst van het voorstel vast te stellen.

A - Algemeen/bestuurlijk
1.

Concept-agenda regioraad d.d. 29 juni 2011
(reg.nr. 11003642).

Agendapunten 9 en 11 samenvoegen.
Bezien of er in juni een aparte informele
vergadering kan worden gehouden waarin
presentaties worden gegeven over het
Gebiedsontwikkeling Luchthaven, Center
Medical Imaging, Pioneering en duurzaamheid.

LO/Werken
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Indien het niet lukt een datum te verkrijgen
waarop voldoende regioraadsleden aanwezig
kunnen zijn, worden de presentaties inzake
Pioneering en duurzaamheid aan de agenda van
29 juni toegevoegd en de presentaties inzake
Gebiedsontwikkeling Luchthaven en Center
Plv. secretaris
Medical Imaging doorgeschoven naar 12
oktober.
B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer
(reg.nr. 11003873).

Instemmen met de in de toelichting
voorgestelde werkwijze voor het behoud van
de BDU voor Twente.

2.

RIT-Mobiel (reg.nr. 11003662).

1.

2.

3.
4.

5.

Het DB stemt in met het voorstel.
LO/Mobiliteit
Via SKVV kamerleden benaderen en persbericht
uit laten gaan.

Instemmen met participatie in het NDW
Het DB stemt in met de voorstellen.
waarbij Regio Twente zelf zorg draagt voor
de inwinning van de actuele gegevens en
een nog nader te bepalen netwerk aan het
NDW zal aanleveren.
Instemmen met realisatie van het
inwinsysteem voor verkeersgegevens door
zoveel mogelijk aan te sluiten bij
bestaande systemen in Twente.
Instemmen met het niet aanbesteden van
realisatie van een inwinsysteem door
Regio Twente.
Instemmen met het laten verzorgen van de
inwinning door de wegbeheerders binnen
de condities die Regio Twente en de
wegbeheerders hier samen in RIT-mobiel
aan stellen.
Instemmen met het niet ontwikkelen van
een eigen RIT-mobiel database, maar aan
te sluiten bij de ontwikkeling en
aanbesteding die Enschede al doet voor
de centrale database die nodig is voor het
project i-zone.
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3.

Overeenkomst NS Reizigers inzake verstrekking reisinformatie (reg.nr. 121003872).

In te stemmen met de bijgevoegde
overeenkomst met NS Reizigers inzake de
verstrekking van reisinformatie en uw
voorzitter ter vergadering de overeenkomst te
laten ondertekenen.

Het DB stemt in met het voorstel. Nagaan of
Prorail een rol heeft.

LO/Mobiliteit

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Twentse innovatieroute (reg.nr. 11003864).

Instemmen met het regioraadsvoorstel zoals
bijgesloten.

2.

Eindrapportage sociale ontwikkelingsagenda
Netwerkstad Twente 2010-2013
(reg.nr. 11003869).

Kennis nemen van de eindrapportage sociale
ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente
2010-2013.

LO/Werken
Het DB stemt in met het voorstel.
In bijlage 2 onder conclusies verduidelijken wat de
e
fysieke locaties zijn (6 punt) en dat de Stichting
Kennispark breder is dan de gebiedsontwikkeling
bij de UT en gaat over ontwikkelingen op
e
meerdere locaties in Twente (7 punt). Aan plv.
secretaris wordt mandaat voor aanpassing
verleend.

Het DB neemt kennis van het voorstel.

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

Agenda van Twente, fonds Sport en Cultuur;
eindafrekening 5 topsportevenementen
(reg.nr. 11003660).

U wordt voorgesteld de subsidiebijdrage aan
gemeente Hengelo, penvoerder namens de 5
topsportevenementen, definitief vast te stellen
op in totaal € 100.000,-- voor 2009 en 2010
en de betrokkenen hierover middels
bijgevoegde beschikking te informeren.

Het DB stemt in met het voorstel.
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2.

3.

De Twentse duurzaamheidsagenda
(reg.nr. 11003696).

Clusterondersteuning IPT ten behoeve van
Domotica project Haaksbergen
(reg.nr. 11003792).

1. Te bespreken de voortgang van het project
Twentse duurzaamheidsagenda.
2. In te stemmen met het bespreken van de
Twentse duurzaamheidsagenda in de
regioraad van 29 juni 2011, waar de
portefeuillehouder de voortgang zal
presenteren.

In te stemmen met het verzoek van het
programmabureau IPT om € 10.000,-- bij te
dragen aan project Domotica en dit te betalen
uit het investeringsfonds IPT.

Het DB neemt kennis van de voortgang en stemt
in met het voorstel.
Agenderen voor regioraad afhankelijk van besluit
vermeld onder A-1.

Het DB stemt in met het voorstel.

E – Financiën
1.

Begrotingswijziging Veiligheidsregio Twente
(reg.nr. 11003813).

2.

1 Berap 2011 (reg.nr. 11003658).

3.

Programmabegroting 2012 (reg.nr. 11003866). In te stemmen met het bijgevoegde regioraadsvoorstel inzake programmabegroting
2012.

e

F – Algemene personele aangelegenheden
-G – Gezondheid
-H – Veiligheid
--

In te stemmen met het bijgesloten
Het DB stemt in met het voorstel.
regioraadsvoorstel om het programma
Veiligheid (Hulpverleningsdienst) zoals
opgenomen in de programmabegroting 2011,
te ontvlechten uit de begroting 2011 van Regio
Twente.

In te stemmen met het bijgevoegde concepte
regioraadsvoorstel over de 1 berap 2011.

Het DB stemt in met het voorstel.

Het DB stemt in met het voorstel.
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I – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a-1 Verslag DB-vergadering d.d. 9 mei
2011;
a-2 Verslag extra DB-vergadering d.d.
11 mei 2011;

a-1 - Conform vaststellen.
a-2 - Conform vaststellen.

a 1 – Het DB stelt het verslag vast.
a 2 – Het DB stelt het verslag vast.

b. Bestuurscommissies:
-

b.

c. Portefeuilleoverleggen:
-

c.

d. Overige:
-

d.

2.

Ingekomen stukken.

Voor kennisgeving aannemen.

Het DB stemt in met het voorstel.

3.

Uitnodiging opening Het Ravijn d.d. 10 juni
2011.

--

De heer Schouten gaat namens het DB.

4.

Rondvraag.

-

-

Tarieven Twence 2012:
Het DB besluit vast te houden aan het toepassen
van de halve prijsindex en zal dit aan het
portefeuillehoudersoverleg Afval (26 mei)
voorleggen.
VAOP:
Kennis genomen wordt van de mededeling van de
portefeuillehouder Afval over de ontwikkelingen bij
de VAOP die op 26 mei met de portefeuillehouders Afval worden besproken.
Bestuursakkoord VNG-IPO-UvW-Rijk:
De ten behoeve van de regioraad gemaakte
notitie zal per e-mail voor een reactie aan de
leden van het DB worden gestuurd. Aan de
voorzitter wordt mandaat verleend om de
definitieve tekst vast te stellen.

Plv.secretaris

Verslag dagelijks bestuur d.d. 23 mei 2011
TBT:
De ontwikkelingen agenderen voor het volgende
DB. Hiervoor een notitie opstellen.

LO/Ruimte en Vrije
Tijd

