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K. de Vries en H.M. Bolhaar

P.E.J. den Oudsten

Onderwerp

Voorstel/advies

Beslissing

Ter kennisname.

Het DB neemt kennis van bericht nr. 5.

A - Algemeen/bestuurlijk
1.

Bericht nr. 5 Brussel (reg.nr. 121007443).

2.

VERVALT!

3.

Concept-agenda regioraad d.d. 16 november
2011 (reg.nr. 11007479).

--

In te stemmen met de concept-agenda.

-

-

Presentatie VTV vervalt.
Punt 6 wordt een presentatie over de
Regiobranding. De voorzitter van de
Stichting Regiobranding Twente wordt
gevraagd deze presentatie te verzorgen. De
portefeuillehouder EZ zal een toelichting op
de financiën geven.
Voor het overige stemt het DB in met de
agenda.

Actie door
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4.

Concept lijst van ingekomen stukken regioraad In te stemmen met bijgaand regioraadsd.d. 16 november 2011 (reg.nr. 11007478).
voorstel.

5.

Funding Stichting Regiobranding Twente (in
aanvulling op voorstel 3 oktober 2011)
(reg.nr. 11007189).

Het DB stemt in met het voorstel.

1. Instemmen met het beschikbaar stellen
van € 100.000,-- aan de Stichting
Regiobranding Twente, bestaande uit een
cofinancieringsbijdrage op van derden
ontvangen bijdragen ad € 41.680,-- en een
voorfinancieringsbijdrage ad € 58.320,--.
2. Zo dit thans bezwaarlijk is, te besluiten om
de cofinancieringsbijdraqe ad € 41.680,-beschikbaar te stellen en de
beschikbaarstelling van de
voorfinancieringsbijdrage ad € 58.320,-afhankelijk te maken van consultatie en
instemming van de regioraad.

Het DB stemt in met voorstel 1 omdat dit
past binnen het door de regioraad verleende
mandaat.
In verband met het over voorstel 1 genomen
besluit is consultatie en instemming van de
regioraad (voorstel 2) niet nodig. Zie
overigens het bij agendapunt A – 3 vermelde
besluit.

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Tarieven Connexxion en Syntus
(reg.nr. 11007441).

1. Vast te stellen het beoordelingskader
nieuwe tarieven.
2. Vast te stellen de volgende tarieven:
a. De Kids groepsticket à € 20,-- voor
Connexxion.
3. Vast te stellen de voorwaardenaanpassing
voor:
b. Buzzer, ook 1 volwassene met 5
kinderen kan reizen voor Connexxion.
c. Het wagenverkooptarief van € 6,60 van
Connexxion krijgt retourrecht.
4. In te trekken:
d. Het Twents tarief voor de daluren.

2.

Sociale veiligheid: Onderzoek en realisatie vier 1. In te stemmen met het project Centrumcentrumhaltes in Regio Twente
haltes dat tot doel heeft om vier bushaltes
(reg.nr. 11007442).
in kleine kernen om te bouwen tot
centrumhaltes met meer voorzieningen
voor de reizigers. Deze centrumhaltes
zullen daardoor intensiever worden
gebruikt wat de sociale veiligheid in met
name de avonduren ten goede komt.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met
4.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.
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2. Vanuit de reserves van het BDU-budget
Sociale Veiligheid hiervoor € 200.000,-- ter
beschikking te stellen conform de beleidsnotitie Sociale Veiligheid welke in april
2011 door u is vastgesteld.

3.

Toekomstscenario’s Twente Mobiel, Samen
Slim Werken (reg.nr. 11007568).

U wordt gevraagd, conform het advies van het Het DB stemt in met het voorstel.
portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en de
Stuurgroep Twente Mobiel, in te stemmen met
de voorgestelde keuze voor scenario 2
“Intensivering en Overdracht”.

4.

Vergoeding 5% eindafrekening Connexxion
2008 (reg.nr. 11007817).

Naar aanleiding van het bezwaar van
Connexxion en op basis van de genoemde
overwegingen het besluit te herzien en de
laatste 5% over 2008 (€ 561.162,--) alsnog uit
te betalen aan Connexxion.

Het DB stemt in met het voorstel.

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Toekomst Twente Index (reg.nr. 11007569).

2.

Project “MKB na de crisis” (reg.nr. 11007596).

Het dagelijks bestuur wordt gevraagd:
1. opdracht te geven om vanuit Regio
Twente ambtelijk de mogelijkheden
voor een vervolg van de Twente Index
in kaart te brengen;
2. hierbij samen te werken met de
bestaande Twentse partners binnen
de Twente Index;
3. de uitkomst hiervan te bespreken in de
Stuurgroep Twente Index.

Kennis te nemen van uitgaande brief.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.
Het DB stemt in met voorstel 3 en voegt daar
aan toe dat de uitkomst ter besluitvorming
aan het DB wordt voorgelegd.
LO/Werken

Het DB neemt kennis van de brief en stemt in
met verzending.

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

Uitspraak WOZ-bezwaarschrift inzake Het
Rutbeek (reg.nr. 11007881).

Indien er uiterlijk 26 oktober 2011 geen
minnelijke regeling is getroffen bij de
Bestuursrechter te Almelo, een beroepschrift
in te dienen.

Het DB neemt met instemming kennis van het
op minnelijke basis bereikte resultaat en ziet
daarom af van het instellen van beroep.
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2.

Samenwerkingsovereenkomst Aveleijn-Regio 1. In te stemmen met de bijgaande samenTwente voor dagbesteding/uitvoering van
werkingsovereenkomst tussen Aveleijn en
werkzaamheden op recreatiepark Het Rutbeek
Regio Twente.
(reg.nr. 11007619).
2. De heer H. van Agteren te machtigen deze
Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.
overeenkomst te ondertekenen op een
feestelijke bijeenkomst op Het Rutbeek in
december (exacte datum nog nader te
bepalen).

E – Financiën
1.

2.

e

2 Berap (reg.nr. 11007444).

1. Uitspraak doen of u uitvoering wilt geven
aan de met de regioraad afgesproken
handelwijze over de toe te passen
prijscompensatie voor het jaar 2012.
2. Indien u besluit om het “rondje” niet te
doen, dan instemmen met het bijgevoegd
e
concept-regioraadsvoorstel over de 2
Berap 2011.

- Nagaan waarom de bezuiniging op kwaliteit
(blz. 22) niet is gehaald.
- Met betrekking tot AvT/IPT de tekst op blz. 28
verduidelijken.
- Het DB besluit alsnog bij de gemeenten
inventarisatie te houden over de hoogte van
de in de gemeentelijke begroting 2012
opgenomen prijscompensatie en zal op basis
daarvan een voorstel tot begrotingswijziging
aan de regioraad voorleggen. De tekst van het
regioraadsvoorstel hierop aanpassen.
- Voorts enkele kleine correcties aanbrengen.
- Voor het overige stemt het DB in met het
regioraadsvoorstel.

Beschikbaar stellen tablets aan leden
regioraad en dagelijks bestuur
(reg.nr. 11007570).

In te stemmen met de aanschaf van 29 tablets - Het DB stemt in met het voorstel.
- In communicatie naar regioraadsleden de
en deze in bruikleen te geven aan de leden
van de regioraad en het dagelijks bestuur.
voordelen van het gebruik van extranet en de
tablets aangeven.

3.

Geactualiseerde regelgeving accountantscontrole (reg.nr. 11007580).

De geactualiseerde “Financiële verordening
artikel 212 Gemeentewet” en het “Protocol
Rechtmatigheidscontrole Regio Twente voor
het rekeningjaar 2011 en volgende jaren” ter
vaststelling aan de regioraad voor te leggen.

4.

VERVALT!

Het DB stemt in met het voorstel.

--

F&C
F&C
F&C

F&C

AZ/F&C
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F – Algemene personele aangelegenheden
1. De CAR-artikelen 1:2, derde lid, 9e, 19 en
19a over brandweerpersoneel in de ART
op te nemen.
2. Artikel 9a:3 over de medische keuring te
laten vervallen.

Het DB stemt in met voorstellen 1 en 2.

1.

CAR-artikelen brandweerpersoneel
(reg.nr. 11007617).

2.

Procedure bij herplaatsing (reg.nr. 11007618). 1. In te stemmen met de “Procedure bij
Het DB stemt in met voorstellen 1 tot en met 3.
herplaatsing”.
2. Hiermee samenhangend in te stemmen
met de wijziging van de “Procedure
Werving en Selectie Regio Twente”, de
punten 2 (herplaatsingskandidaten) en 3
(interne werving).
3. In te stemmen met de wijziging van de
“Procedure Werving en Selectie Regio
Twente”, punt 3 (interne werving), te weten
uitbreiding van het bereik van de interne
werving tot alle Twentse gemeenten en
Regio Twente/Veiligheidsregio Twente.

3.

VERVALT!

4.

Actualisering verzuimprotocol
(reg.nr. 11007620).

In te stemmen met de geactualiseerde versie
van het “Verzuimprotocol Regio Twente” van
maart 2011.

Het DB stemt in met het voorstel.

5.

Regeling flexibele uren voor de uitvoerende
JGZ-functies (reg.nr. 11007621).

In te stemmen met de “Regeling flexibele uren
voor de uitvoerende JGZ-functies”.

Het DB stemt in met het voorstel, uitgaande van
budgettaire neutraliteit.

6.

Technische aanpassingen ART
(reg.nr. 11007632).

In te stemmen met diverse technische
Het DB stemt in met het voorstel.
aanpassingen in de ART, zoals genoemd in de
toelichting.

--
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G – Gezondheid
-H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 3 oktober
2011;

a. Conform vaststellen.

a. – Met betrekking tot punt B – 2 (treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg)
hebben de portefeuillehouders Mobiliteit in
meerderheid negatief geadviseerd. In
verband daarmee komt het besluit te
vervallen. Na hernieuwde bespreking in
portefeuillehoudersoverleg opnieuw
agenderen voor het DB.
- Voor het overige stelt het DB het verslag
vast.

b. Bestuurscommissies:
-

b.

c. Portefeuilleoverleggen:
-

c.

d. Overige:
-

d.

2.

Ingekomen stukken.

Voor kennisgeving aannemen.

Het DB neemt kennis van de ingekomen
stukken.

3.

Uitnodiging bestuurlijk overleg MIRT d.d. 3
november 2011 (reg.nr. 11007461).

Bespreken wie hier naar toe gaat.

De heer Schouten neemt op 3 november 2011
deel aan het bestuurlijk MIRT.

4.

Rondvraag.

-

Rijksknooppuntenbeleid

- Kennis genomen wordt van het verslag dat de
heer Kerckhaert uitbrengt over het bestuurlijk
overleg met Provincie Overijssel.
- Regio Twente zal een eigen positie innemen
ten aanzien van het mogelijk verdwijnen van de
belastingdienst uit deze regio.

Gesprek met Stichting Regiobranding Twente
over promoten Twente als innovatieve regio

Kennis genomen wordt van het verslag van de
heren Van Zwanenburg en Van Agteren
uitbrengen, waaruit blijkt dat de stichting binnen
14 dagen met een visie komt.

Floriade 2022

Mede op basis van het met de Stichting
Regiobranding Twente gevoerde overleg ziet het
DB af van de kandidaatstelling van Twente.

