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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

A – Algemeen/bestuurlijk

1.

Deelname aan besluitvorming in
dagelijks Bestuurs (reg.nr. 11008886).

Om (elke schijn van) belangenverstrengeling
te voorkomen als gedragslijn aan te houden
dat:
1. een lid van het dagelijks bestuur zich onthoudt van deelname aan besluitvorming
over een voorstel dat uitsluitend betrekking
heeft op de gemeente waarvan hij
bestuurder is;
2. dit in voorkomende gevallen in de
besluitenlijst wordt vermeld.

-

-

-

Omdat hier sprake is van verlengd
lokaal bestuur, besluit het DB geen
algemene gedragsregel vast te stellen.
Per geval wordt bezien of een stem
van een DB-lid van doorslaggevende
betekenis is en of onthouding van
deelname dan aan de orde is. De
voorzitter zal dit bewaken.
Aan de DB-leden sturen de brief van
de Minister van BZK met betrekking tot
de casus Winsum.

AZ
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B – Leefomgeving, Mobiliteit

1.

2.

Toilet in trein in nieuwe concessie
Syntus (2013-2023) (reg.nr. 11008782).

Rapportage halteplan, najaar 2011
(reg.nr. 11008783).

Op 30 november 2011 heeft het
portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit besloten
om u positief te adviseren ove de optie toilet
in de trein.
Daarom wordt u geadviseerd:
1. in te stemmen met het afnemen van de
optie “toilet in de trein” voor de nieuwe
OV-concessie van Syntus voor de periode
2013-2023.
2. in te stemmen met het voornemen deze
voorziening voor 100% door de reiziger te
laten betalen, wat concreet betekent dat
de kilometerprijs met maximaal € 0,01 zal
worden verhoogd.

In het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit
d.d. 30 november 2011 is besloten u positief
te adviseren t.b.v.:
1. conform afspraken laatste haltes halteplan
uiterlijk in 2012 afronden;
2. resterende budget halteplan als volgt aan
te wenden:
a. communicatie reizigers/niet reizigers:
brochure € 10.000,--;
b. beheer basisinformatie en levering aan
NDOV/reisinformatiesites € 25.000,--;

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.
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c. alsnog aanbrengen blinde geleide lijnen
op circa 350 haltes (80% subsidie)
€ 350.000,--;
d. aanpassen centrumhaltes Almelo 80% x
€ 350.000,-- = € 280.000,--;
e. ophogen extra haltes, minimaal 60
haltes (subsidie 80%) voor 31 december
2013 € 620.000,--.
3. De gemeenten dienen voor 1 februari 2012
aan te geven in hoeverre zij een beroep
willen doen op extra middelen.

3.

Gebruikersbijdrage Regiotaxi Twente
2012 (reg.nr. 11008784).

De gebruikersbijdragen Regiotaxi Twente
2012 m.i.v. 1 januari 2012 vast te stellen:
1. basistarief voor een rit over 1 en 2 OVzones
a. op € 3,90 voor OV-reizigers (Regiotaxitarief) en
b. op € 1,60 voor Regiotaxipashouders
(gereduceerd tarief);
2. vervolgens per OV-zone
a. op € 1,95 per zone voor OV-reizigers
(Regiotaxitarief)
b. op € 0,55 per zone voor Regiotaxipashouders (gereduceerd tarief).

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.
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Wijziging vooraanmeldtijd ritaanvragen
Regiotaxi Twente tijdens kerstdagen 2011
(reg.nr. 11008785).

5.

Plan van aanpak Mobiliteitsaanspak
(reg.nr. 11008887).

6.

Rijksweg N 18 Varsseveld-Enschede,
ontwerp tracébesluit (reg.nr. 11008787).

De vooraanmeldtijd voor de ritten tijdens de
kerstdagen 2011 in te korten tot:
1. 24 december 12.00 uur voor de ritten op
e
1 Kerstdag
2. 25 december 12.00 uur voor de ritten op
e
2 Kerstdag

Instemmen met het plan van aanpak
Mobiliteitsaanpak Regio Twente.

1. Kennis nemen van het ontwerp tracébesluit
N 18 Varsseveld-enschede.
2. Instemmen met bijgevoegde conceptzienswijze.

-

Het DB stemt in met de
voorstellen 1 en 2.
Het DB vraagt aandacht voor
communicatie aan de burger,
onder andere via de gemeentelijke advertenties.

Het DB stemt in met het voorstel.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
-

1.

Stand van zaken doortrekking
Twentekanaal (reg.nr. 11008992).

1. Kennis nemen van memo over de
doortrekking Twentekanaal.
2. Besluiten of vervolgactie vanuit DB Regio
Twente noodzakelijk is.

-

Het DB neemt kennis van de
memo (voorstel 1).
Met betrekking tot voorstel 2
zullen de portefeuillehouders
Mobiliteit en Economische
Zaken een eventuele vervolgactie bezien.

LO/Mobiliteit
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D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen
-

-

1.

Voortgangsrapportage IPT
(reg.nr. 11008889).

1. Kennis nemen van de voortgangsrapportage
“Innovatie in Twente”.
2. Instemmen met de inhoud.

-

2.

Bijdragen uit Agenda van Twente voor het
World Trade Center Twente
(reg.nr. 11008888).

1. De subsidiebijdrage voor 2010 aan de
Stichting WTC Twente definitief vast te
stellen op € 125.000,--.
2. Het restantbedrag ad € 25.000,-- uit te
betalen.

-

Het DB neemt kennis van de
voortgangsrapportage
(voorstel 1).
Met betrekking tot voorstel 2
besluit het DB de titel op blz. 4
te veranderen in “samenvatting”.
De voortgangsrapportage
wordt aan de regioraad
voorgelegd in combinatie met
een voorstel over de besteding
van het restant budget.
Agenderen voor regioraad van
15 februari 2012 is daarom
afhankelijk van gereed zijn van
dit voorstel.
Aangeven wat voor het DB en
de regioraad de formele status
is van de voortgangsrapportage.

Het DB stemt in met de
voorstellen 1 tot en met 4.
In de subsidiebeschikking voor
2011 als voorwaarde opnemen
dat het WTC de regiobranding
van Twente moet uitdragen.

LO/Werken

LO/Werken

LO/Werken

LOWerken
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3. De subsidiebijdrage aan de Stichting WTC
Twente t.b.v. de jaarschijf 2011 ad
€ 125.000,-- beschikbaar te stellen.
4. De Stichting WTC Twente middels
bijgevoegde beschikkingen te informeren
omtrent bovengenoemde voorstellen.
E - Financiën

1.

Productenraming 2012 Service en
Samenwerking (reg.nr. 11008395).

Vaststellen van de bijgaande productenraming
2012 van het programma Service en
Samenwerking.

Het DB stelt de productenraming
2012 vast.

2.

Productenraming 2012 Domein Leefomgeving (reg.nr. 11008994).

Vaststellen van de bijgaande productenraming
2012 van het domein Leefomgeving.

Het DB stelt de productenraming
2012 vast.

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

1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 21
november 2011;
b. Bestuurscommissies:
c. Portefeuilleoverleggen:
d. Overige:

2.

Ingekomen stukken.

--

3.

Uitnodigingen.

--

a. Conform vaststellen.

a. Het DB stelt het verslag vast.

b.
c.
d.

Rondvraag.
Verzoek tot mede-ondertekenen petitie
marsroute N 35.

4.

- Het DB is het eens met de versnelde
aanleg.
- Mede-ondertekenen ligt niet in de
rede vanwege de status van Regio
Twente op gebied van verkeer en
vervoer. Petitie zou daarom ook aan
Regio Twente kunnen worden aangeboden.
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Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Groene Kennispoort Twente
op 12 december 2012.

Tekst wordt per e-mail aan leden DB
voorgelegd met mogelijkheid uiterlijk
9 december 2012 te reageren.
Wanneer er geen reactie is, kan
portefeuillehouder Recreatie en
Toerisme overeenkomst ondertekenen.

Formatie voor ondersteuning op gebied
sport.

Het DB neemt kennis van vertrek
medewerker en verzoekt na te gaan
of vervanging binnen domein
Leefomgeving mogelijk is.

LO/Ruimte en
Vrije Tijd en
plv. secretaris

LO/Mensen

