Verslag Dagelijks Bestuur
Datum
Voorzitter

: Maandag 5 september 2011
: drs. T.J. Schouten, plv.

Plaats
Secretaris

: Regiokantoor, Bestuurskamer
: K. de Vries, a.i.

Tijdstip

: 14.30 uur

:
Aanwezig

Afwezig,
m.k.

heren:

: heren

J.H. Coes, H. van Agteren, mr. R.S. Cazemier, drs. T.J. Schouten, P. van Zwanenburg, K. de Vries
en H.M. Bolhaar

P.E.J. den Oudsten en drs. F.A.M. Kerckhaert

Onderwerp

Voorstel/advies

Beslissing

A - Algemeen/bestuurlijk
1.

Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur
(reg.nr. 11005108)

De portefeuilleverdeling opnieuw vast te
stellen.

-Het DB stemt in met de voorgestelde
actualisering van de portefeuilleverdeling en
voegt bij de heer Coes toe de projecten
decentralisatie jeugdzorg en decentralisatie
AWBZ, bij de heer Van Zwanenburg het project
Wet werken naar vermogen en bij de heer
Cazemier het project RUD.
-Wanneer de gemeenten m.b.t. een project een
besluit hebben genomen over de positionering
daarvan worden de gevolgen voor de
portefeuilleverdeling opnieuw besproken.

2.

Aangepaste vergaderdata zittingsjaar 2012
dagelijks bestuur en regioraad
(reg.nr. 11004514)

In te stemmen met voorgestelde data.

Het DB stelt het vergaderschema vast.

Actie door
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3.

Overdracht appartementsrechten meldkamer
van Regio Twente aan Veiligheidsregio
Twente. (reg.nr. 11005592)

Instemmen met deze overdracht.

Het DB stemt in met het voorstel.

4.

Benoeming leden in DB Euregio (reg.nr.
11006322).

In te stemmen met bijgaand concept
regioraadsvoorstel.

Het DB stemt in met het voorstel.

5.

Traject implementatie nieuwe logo Regio
Twente (reg.nr. 11006448).

Kennis nemen van de uitwerking en de
geplande implementatie van het nieuwe logo.

-Het DB neemt kennis van de uitwering en de
geplande implementatie van het nieuwe logo.
-Opgemerkt wordt dat in de advertentie van het
solarteam Twente bij het logo van de
regiobranding de link naar Regio Twente wordt
gemist.

6.

Toekomst WGR+ en BDU verkeer en vervoer
(reg.nr. 11006624).

Kennisnemen en instemmen met bijgevoegde
uitgangspuntennotitie voor toekomst van de
WGR-plusgebieden/stadsregio’s en BDU
verkeer en vervoer.

Het DB stemt in met het voorstel.
-De gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo
worden gevraagd bij de reactie van de G32
m.b.t. de continuering van de Wgr-plus primair
de lijn van VNG/SKVV te volgen.
-De voorzitter wordt gevraagd om in navolging
van SRE en KAN een gesprek aan te gaan met
de DG van BZK over het belang van de Wgrplus/BDU verkeer en vervoer voor Twente.

Communicatie

Portefeuillehouder

AZ
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7.

Realisatie N35 Combiplan Nijverdal (reg.nr.
11006625)

Besluiten, onder voorwaarde dat ook B&W
- Het DB stemt in met de voorstellen 1 t/m 4.
- Het DB stemt in met het ter vergadering
Hellendoorn en GS Provincie Overijssel
overeenkomstig besluiten:
uitgereikte gewijzigde regioraadsvoorstel.
1. de Minister van I&M te verzoeken nu in de
uitvoering van het N35 Combiplan Nijverdal
de volgende extra maatregelen mee te
nemen:
a. aanpassen van de bruggen over de
Regge en Nevengeul aan een 2x2 100
km profiel (meerkosten € 2 miljoen);
b. aanbrengen van een keerwand tussen
spoor en weg aan de westzijde van
het Combiplan ter hoogte van de
begraafplaats (meerkosten € 2,5
miljoen).
2. bijgevoegde brief aan de Minister van I&M
vast te stellen
3. in te stemmen met de volgende verdeling
van deze meerkosten van in totaal € 4,5
miljoen: Provincie Overijssel € 3,4 miljoen,
Regio Twente € 975.000 en Gemeente
Hellendoorn € 125.000,4. de bijdrage van Regio Twente te dekken uit
de algemene reserves BDU
5. ter formele besluitvorming bijgevoegd
voorstel aan regioraad van 12 oktober a.s.
voor te leggen.

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Openbaar vervoer: nieuwe tariefstructuur
buurtbussen in Twente (reg.nr. 11005978).

1.

Instemmen met de voorgestelde nieuwe
tariefstructuur van de buurtbus in Twente
vanaf 1 oktober 2011.
2. De modelvervoerbewijzen voor het 1 Euro
kaartje en het maandabonnement van €
25,-- vast te stellen.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.

2.

Exploitatiebijdrage openbaar vervoer 2011
(reg.nr. 11005979).

Aan Connexxion over het jaar 2011 een
exploitatiebijdrage voor de intermodale
concessie Twente te verlenen van
€ 12.892.160,-- exclusief BTW (prijspeil 2011).

Het DB stemt in met het voorstel.
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3.

Openbaar vervoer: tariefactie “Grensland
Express” (reg.nr. 11006056).

1.

Instemmen met het verzoek van Syntus
om tot en met eind 2011 de tariefactie
“twee voor de prijs van één” te mogen
voeren.
2. Het modelvervoerbewijs “meereisactie” in
de vorm van een via internet gedownload
en uitgeprint reisvoucher vast te stellen.

Instemmen met de wijzigingen van het
BDU bestedingsplan 2011 en het tekort à
€ 35.507,-- te dekken uit de algemene
reserves BDU.
2. Het BDU budget 2012 vast te stellen op
€ 40.845.000,--.
3. Instemmen met het BDU bestedingsplan
2012 en het tekort à € 2.896.142,-- te
dekken uit de algemene reserves BDU.

-Het DB stemt in met voorstel 1 in die zin dat
verondersteld wordt ‘eind mei’ moet zijn ’31
december 2011’ en dat er voor Regio Twente
geen budgettaire gevolgen zijn. Indien dit wel
het geval is opnieuw voorleggen aan DB.
-Het DB stemt in met voorstel 2.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 t/m 3.

4.

BDU bestedingsplan 2012 (reg.nr. 11006325). 1.

5.

Deelname Mobiliteitsaanpak
(reg.nr. 11006364).

6.

Evaluatie oriënterend onderzoek in gemeente 1. Kennis te nemen van deze evaluatie;
Het DB stemt in met de voorstellen 1 t/m 3.
Twenterand naar overstapmogelijkheid
2. In te stemmen met het honoreren van
leerlingen van besloten leerlingenvervoer naar
maximaal 5 verzoeken van andere
regulier OV. (reg.nr. 11006401)
gemeenten voor een oriënterend
onderzoek met een bijdrage van 50% in de
kosten met een maximum van € 7.500,-per onderzoek, te financieren uit de
reserves van het budget Toegankelijkheid
(maximaal 5 x € 7.500,-- = € 37.500,--);
3. In te stemmen met het gegeven dat Regio
Twente mobiliteit een reactieve rol heeft in
het dossier ‘beperken besloten
leerlingenvervoer’en geen vervolgacties
subsidieert op het oriënterend onderzoek.

Ontwikkelen van regelscenario’s in Regio
Het DB stemt in met het voorstel.
Twente in het kader van Mobiliteitsaanpak en
daarmee aansluiten bij de impuls die het rijk nu
geeft op het gebied professionalisering van
benutten en dynamisch verkeersmanagement.

LO/Mobiliteit
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7.

Definitieve BDU subsidieverlening projecten
UVP 2010-2011 (reg.nr. 11006567)+

1. Instemmen met het verlenen van de
Het DB stemt in met de voorstellen.
definitieve subsidiebijdragen in het kader
van het UVP 2010-2011 aan de in de
toelichting genoemde projecten voor een
totaalbedrag van € 800.000,--.
2. Hieraan de in de toelichting genoemde
voorwaarden stellen.
3. De subsidievaststelling te mandateren aan
de domeindirecteur Leefomgeving.
4. Het restant ad € 1.081.250,-- toe te voegen
aan de algemene reserve BDU.

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Havenbeheer Twente
(reg.nr. 11004621)

In onderliggend voorstel wordt het dagelijks
bestuur gevraagd:
1. kennis te nemen van de formele positie
van het dagelijks bestuur met betrekking
tot het Havenbeheer;
2. kennis te nemen van de wijze van
terugkoppeling door de voorzitter van het
Havenoverleg;
3. in te stemmen met het voorstel “Vervolg
Havenbeheer Twente” van 4 juli jl.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 t/m 3.

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

2.

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
(reg.nr. 11006127).

Het Dagelijks Bestuur wordt verzocht in te
Het DB stemt in met het voorstel.
stemmen met de beide concept zienswijzen (1:
- In samenwerking met de andere
Oost-Nederland en 2: SKVV), zoals
ondertekenaars een persbericht verzenden.
bijgevoegd.

Gebruiksovereenkomst pand Huiskes in
recreatiepark Het Hulsbeek
(reg.nr. 11006128).

1. Instemmen met het aangaan van een
gebruiksovereenkomst met de familie
Boode voor de bewoning van het pand
Huiskes aan de Oldenzaalsedijk 20 in
recreatiepark Het Hulsbeek.
2. Instemmen met het laten ontplooien van
diverse activiteiten door de familie Boode
in Het Hulsbeek, zoals bij de toelichting
van dit voorstel nader staat aangegeven.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.

LO/Mobiliteit en
Communicatie
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3.

Verlening tweede voorschot IPT project High
Tech Factory (reg.nr. 11006442).

In te stemmen met het beschikbaar stellen van Aangehouden. Volgende keer opnieuw op
het tweede voorschot voor het IPT project
agenda met uitgebreide toelichting en
High Tech Factory ad. € 800.000 en in te
toevoeging van de eerste voortgangsrapportage. LO/Werken
stemmen met verzenden van bijgevoegde
brief.

4.

Tijdelijke herverdeling van taakstelling
statushouders tussen Borne en Almelo.
(reg.nr. 11006443).

Instemmen met verzenden van bijgaande brief Aangehouden. Volgende keer opnieuw op
agenda.
waarin het ministerie van BZK/Immigratie en
Asiel wordt verzocht om de taakstelling van
Borne voor de periode van anderhalf jaar tot
en met 31-12-2012 te verlagen met dertien
personen en deze ten laste te leggen voor
maximaal dezelfde periode van de gemeente
Almelo.

5.

Twentse duurzaamheidsagenda
(reg.nr. 11006446).

E – Financiën
-F – Algemene personele aangelegenheden
-G – Gezondheid
--

Het DB wordt gevraagd in te stemmen met de
Twentse duurzaamheidsagenda en deze ter
vaststelling voor te leggen aan de Regioraad.
De portefeuillehouder te mandateren voor de
verdere invulling van de concrete projecten en
indicatoren voor de Regioraad.

Secr. B&B

- Het DB stemt in met de voorstellen.
- In agenda aandacht besteden aan aardgasvrije
woning. Verder uitgaan van de systematiek:
agenda-programma-project. Bij de
programma’s een eigenaar benoemen (bouw:
Pioneering, energie: Twence, mobiliteit: Regio
Twente en Smart Grids: SETS) en deze
eigenaar te vragen met een concretisering van
LO/Ruimte en Vrije Tijd
het programma te komen.
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H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 4 juli
2011;
b. Bestuurscommissies:
c. Portefeuilleoverleggen:
-

a. Conform vaststellen.

Het DB stelt het verslag vast.

b.
c.
-

d. Overige:
-

d.
-

2.

Ingekomen stukken.

Voor kennisgeving aannemen.

3.

Uitnodigingen.

--

4.

Rondvraag.

Het DB stemt in met het voorstel.

Onderwerp:
TBT
Besluit:
Het DB neemt kennis van de personele
wisselingen in de directie en Raad van Toezicht
en de aan de heer R. Schouten verstrekte
opdracht voor een onderzoek naar de
samenwerking tussen TBT en Regiobranding.
Onderwerp:
Extranet
Besluit:
-Het DB stem in met het plaatsen van de stukken
van de openbare vergadering op extranet.
-Nagaan wat kosten beschikbaarstellen van
F&C/ICT
Tablets zijn.
Onderwerp:
Verkenning toekomstige organisatie
Besluit:
Het DB neemt kennis van de door de secretaris
a.i. gepresenteerde verkenning.

