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P.E.J. den Oudsten, drs. F.A.M. Kerckhaert, J.H. Coes en drs. T.J. Schouten
dr. J.M.E. Traag

drs. K.B. Loohuis, H. van Agteren, mr. R.S. Cazemier

Onderwerp

Voorstel/advies

Beslissing

A - Algemeen/bestuurlijk
1.

Concept-agenda regioraadsvergadering 16
februari 2011 (reg.nr. 11000115).

In te stemmen met de concept-agenda.

De concept-agenda wordt vastgesteld met een
kleine toevoeging.

2.

Concept-lijst van ingekomen stukken
regioraadsvergadering 16 februari 2011
(reg.nr. 11000116).

In te stemmen met bijgaand conceptregioraadsvoorstel.

Het DB stemt in met het voorstel.

3.

Uitvoering Internationale Agenda van Twente,
Werkplan 2011(reg.nr. 11000309).

Voorgesteld wordt kennis te nemen van het
werkplan 2011 voor de Uitvoering van de
Internationale Agenda van Twente en dit
tevens ter kennisname voor te leggen aan de
regioraad.

Het DB neemt kennis van het voorstel.

Actie door
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4.

5.

6.

Overdracht aandelen Twence BV aan de
gemeenten (reg.nr. 11000397).

Prioritering lobby (reg.nr. 11000535).

Werkplan lobby 2011 (reg.nr. 11000401).

In te stemmen met:
1. de antwoorden op de door de gemeenten
gestelde vragen;
2. de in de bijlage vermelde aanpassingen in
de overdrachtdocumenten;
3. de onder 1 en 2 vermelde documenten toe
te zenden aan de regioraad, de colleges
van B&W en de raden.

Het DB heeft nog enkele opmerkingen bij de
antwoorden en stemt in met het toezenden van
de voorgestelde documenten, mits opmerkingen
zijn verwerkt.

Instemmen met het concept-regioraadsvoorstel.

Het DB stemt in met het voorstel met dien
verstande dat het DB nog een prioritair
lobbydossier toevoegt: AWBZ/WMO/regeling
onderkant arbeidsmarkt.

Instemmen met de voorgestelde werkwijze
met betrekking tot prioritaire en niet-prioritaire
lobbydossiers.

Het DB stemt in met het voorstel met toevoeging
LO
van het lobbydossier zoals onder punt 5 is
genoemd.

AZ

LO

B – Leefomgeving, Mobiliteit
-C – Leefomgeving, Mensen/Werken
-D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen
1.

Uitbreiding erfpacht Erve Hulsbeek
(reg.nr. 11000269).

1. Instemmen met de voorgenomen
uitbreiding van Erve Hulsbeek en dit
schriftelijk aan Heuvelmans Beheer B.V.
kenbaar te maken.
2. Instemmen met uitbreiding van het
grondperceel waarop het recht van
erfpacht en het recht van opstal van
toepassing is.
3. Instemmen met de verhoging van de
huidige canon met € 3.415,-- voor de
uitbreiding van het recht van erfpacht en
het recht van opstal.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3.
LO/R&V
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E – Financiën
1.

Stand van zaken ombuigingstraject
(reg.nr. 11000399).

Instemmen met bijgevoegd regioraadsvoorstel Het DB stemt in bij bijgevoegd voorstel met
ten behoeve van de regioraad van 16 februari toevoeging van de meest actuele bijlage.
2011.

B&B/Fin

2.

Herijking financieringsstructuur Regio Twente
(reg.nr. 11000400).

In te stemmen met bijgevoegd regioraadsvoorstel ten behoeve van de regioraad van 16
februari 2011.

Het DB stemt in met het voorstel.

B&B/Fin

3.

VERVALT!

4.

Beleidsnota risicomanagement en
weerstandsvermogen (reg.nr. 11000449).

Bijgevoegde beleidsnotitie bespreken en ter
vaststelling aan de regioraad voor te leggen.

Het DB stemt in met het voorstel.

B&B/Fin

5.

Liquiditeitsprognose (reg.nr. 11000450).

Kennis nemen van de voorliggende
Het DB stemt in met het voorstel.
liquiditeitsprognose met toelichtende memo en
deze ter informatie aan de regioraad aan te
bieden.

B&B/Fin

F – Algemene personele aangelegenheden
-G – Gezondheid
1.

Tariefstelling inspecties gastouders op basis
van Wet Kinderopvang (reg.nr. 11000307).

De regioraad, onder voorbehoud van
Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3.
besluitvorming in de Bestuurscommissie
Publieke Gezondheid op 10 februari 2011,
voorstellen:
1. Overnemen van het advies van de
Bestuurscommissie Publieke Gezondheid
dat voor het in 2010 opgebouwde positieve
GGD
saldo voor de uitvoering van inspecties
gastouders op basis van de Wet Kinderopvang van circa € 350.000,-- in principe
een afwijkend financieel kader zou moeten
gelden dan de gebruikelijke verrekening op
basis van inwoneraantallen.
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2. Instemmen met het voorstel van de
Bestuurscommissie Publieke Gezondheid
u in uw vergadering van 11 mei 2011 ter
besluitvorming een voorstel voor te leggen
voor deze andere verrekeningssystematiek.
3. Te besluiten om in afwachting van deze
besluitvorming het huidige financiële saldo
van deze inspecties voorshands in de
rekening 2010 op nul te laten lopen.
H – Veiligheid
-I – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 10 januari
2011;

a. Conform vaststellen.

Het DB stemt in met het verslag met een
aanpassing en een aanvulling.

b. Bestuurscommissies:
-

b.

c. Portefeuilleoverleggen:
-

c.

d. Overige:
-

d.

2.

Ingekomen stukken.

Conform voorstel.

Het DB stemt in met het voorstel.

3.

Uitnodiging:
G.S. Overijssel d.d. 17 januari 2011, inzake
uitnodiging opening Umfassungsweg op
Landgoed Twickel d.d. 16 februari 2011
(reg.nr. 11000490).

Bespreken wie hier naar toe gaat.

Het DB verzoekt na te gaan of een van de niet
aanwezige DB-leden hier naar toe kan gaan.

-

-
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4.

Rondvraag.

In de DB-vergadering van 7 februari komen de
voorzitter en de directeur van het IPT een
toelichting geven.
De vacaturevervulling in het DB komt ook 7
februari op de agenda van het DB.

