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Voorstel/advies

Beslissing

Actie door

De heren Kraaijenveld en Dillingh lichten de
laatste stand van zaken toe rondom het IPT. Tot
dusverre is er mede dankzij onder meer de
financiële bijdragen van de regio veel tot stand
gebracht. N.a.v. vragen over de meetbaarheid
van de resultaten wordt opgemerkt dat de
Twente Index hiervoor een goed instrument is.
De rode draad door de vijf clusters is high tech
systems and materials met verschillende
toepassingen.
Op verzoek van het DB is het IPT bereid een
externe onderzoeker te laten kijken naar de
(werkgelegenheids)effecten van de IPTinspanningen. Hiervoor zal contact opgenomen
worden met Saxion, lectoraat regionale
economie om te komen tot scherpe innovatieindicatoren.

LO/werken

A - Algemeen/bestuurlijk
0.

Innovatieplatform (reg.nr. 11000900).

Op verzoek van het DB komen de heren
Kraaijenveld en Dillingh in het DB een
In aanwezigheid van de heren P. Dillingh en toelichting geven op de ontwikkelingen van het
A. Kraaijenveld
IPT. Bijgaand, als achtergrond, een korte
notitie van het IPT en wat financiële gegevens.
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Het rekenkamerrapport komt aan de orde,
evenals de reactie van Regio Twente.
Afgesproken wordt dat onze reactie en wat
daarmee is gedaan een volgende keer wordt
geagendeerd in het DB.
Tot slot wordt de recente ‘bedrijvenbrief’ van het
ministerie van EL&I gemeld, waarin Twente in
het kader van nanotechnologie nog wordt
genoemd.
1.

2.

Voorbereiding regioraadsvergadering d.d. 16
februari 2011.

Samenstelling DB (reg.nr. 11000746).

Mondeling ter vergadering.

Een besluit te nemen over:
wie de voorzitter kan benaderen voor de
invulling van de ontstane vacature in het
DB;
de deelname vanuit de
Netwerkstadgemeenten aan het DB.

De agenda wordt kort doorgesproken.
Besloten wordt de presentatie over de
gebiedsontwikkeling luchthaven de volgende
keer op de regioraad aan de orde te stellen,
omdat betrokken spreker niet kan.

Het DB bespreekt de samenstelling van het DB
en besluit voor de invulling van de huidige
vacature nog de huidige systematiek te volgen
(clustergewijs en dat betekent een
vertegenwoordiger uit Haaksbergen of Hof).
Voor het evenwicht besluit het DB een
wethouder te benaderen. Wat betreft de
portefeuilleverdeling besluit het DB de
portefeuille IPT en economie te combineren en
onder te brengen bij de voorzitter.
Tevens besluit het DB de clustersystematiek na
de volgende verkiezingen los te laten en een
andere systematiek te kiezen, waarbij ook
rekening gehouden wordt met een evenwichtige
deelname vanuit de Netwerkstadgemeenten.

Secretaris

B&B/AZ

Afgesproken wordt deze uitkomsten in een
voorstel aan de regioraad voor te leggen voor de
vergadering van 11 mei en dit te agenderen in
het DB van maart. Vervolgens zal gericht een
nieuwe kandidaat worden gezocht.

3.

Bestuurlijke conferentie d.d. 1 maart 2011
(reg.nr. 11000747).

Voorlopig programma voor bestuurlijke
conferentie d.d. 1 maart 2011 bespreken.

Het DB spreekt de voorlopige agenda door en
geeft nog wat aanscherpingen die in het
programma worden verwerkt mede ook in
overleg met de externe begeleider.

Secretaris
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4.

Verzoek diverse gemeenten om uitstel van de
besluitvorming inzake overdracht aandelen
Twence aan gemeenten (reg.nr. 11001001).

1. De besluitvorming in de regioraad uit te
stellen tot de vergadering van 11 mei
2011.
2. In te stemmen met de aangepaste
planning.
3. De leden van de regioraad, de colleges
van B&W en de raden te informeren over
het onder 1 en 2 vermelde.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met
3.
B&B/AZ

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

P+R terreinen bij treinstations
(reg.nr. 11000749).

Onder voorbehoud van goedkeuring door het
Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3.
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit wordt het
DB verzocht in te stemmen met:
LO/mob
1. een uitbreiding van het subsidiekader P+R
Regio Twente zoals dat op 12 oktober
2009 door het DB is vastgesteld;
2. deze uitbreiding behelst een bedrag van €
365.000,-- en kan worden gefinancierd uit
de BDU reserves opgebouwd in de post
“kleine infra”. Dit budget zal worden
overgeheveld naar het budget P+R;
3. de uitbreiding is bestemd voor P+R
projecten in gemeenten Hellendoorn, Hof
van Twente en Rijssen-Holten.

2.

Vervangen grijze strippenkaartverkoop op bus
(reg.nr. 11000776)

Onder voorbehoud van een positief advies van
het Portefeuillehoudersoverleg mobiliteit op 9 Het DB stemt in met de adviezen.
februari 2011:
− De prijzen van de kaartjes voor de
wagenverkoop op de bus 1 maart 2011
vast te stellen op €2.20 en €3.30.
− De ritprijzen bij wagenverkoop per 1 maart
2011 vast te stellen volgens de in bijlage 2
weergegeven tabel.

LO/mob
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3.

4.

Subsidieverlening verkeersveiligheid binnen
bebouwde kom 2011 (reg.nr. 11000748).

Subsidieverlening RMF gemeente Enschede
voor fietssnelweg F 35, gedeelte
Twekkelerzoom (reg.nr. 11000899).

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
--

1. Subsidie verlenen in het kader van Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom, Het DB gaat akkoord met de voorstellen 1 tot en
conform de Subsidieverordening Mobiliteit met 3.
Regio Twente, aan de gemeenten Almelo,
Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente,
Hengelo, Losser, Oldenzaal, RijssenHolten, Tubbergen, Twenterand, Wierden
voor een totaal bedrag van € 994.425,50.
2. Dit te dekken uit het product Duurzaam
Veilig binnen de bebouwde kom, conform
bestedingsplan BDU.
3. De subsidievaststelling van vorengenoemde subsidies, alsmede programma-aanpassingen en wijzigingen passende
binnen het vastgestelde budget per
gemeente, te mandateren aan de
domeindirecteur.

1. Instemmen met subsidieverlening van 50% Het DB gaat akkoord met de voorstellen 1 en 2.
met een maximum van € 293.250,-- aan de
gemeente Enschede voor realisatie van de
fietssnelweg F 35, gedeelte Twekkelerzoom, onder voorwaarde dat de gemeente
binnen twee maanden na het ontvangen
van de beschikking 50%, zijnde
€ 293.250,-- stort in het Regioaal
Mobiliteitsfonds. Dit te dekken uit het
Regionaal Mobiliteitsfonds.
2. Mandateren van de subsidievaststelling
van bovengenoemde subsidie aan de
domeindirecteur.

LO/mob

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

2.

3.

4.

Voortgangsrapportage Agenda van Twente
(reg.nr. 11000751).

Samenwerkingsovereenkomst Aveleijn-Regio
Twente voor dagbesteding/uitvoering van
werkzaamheden op Recreatiepark het
Hulsbeek (reg.nr. 11000763).

U wordt voorgesteld:
1. de concpt voortgangsrapportage Agenda
van Twente in de bijlage te bespreken en
eventueel van commentaar te voorzien. In
uw vergadering van 28 februari zal de
aangepaste versie ter besluitvorming aan u
worden voorgelegd.
2. in te stemmen met de vervolgactiviteiten
van het projectbureau Agenda van Twente,
zoals beschreven.

−

−

Het DB bespreekt de voortgangsrapportage en
stemt tevens in met de vervolgactiviteiten van het
projectbureau.

In te stemmen met de bijgaande
Het DB stemt in met de voorstellen en vraagt of
samenwerkingsovereenkomst tussen
de inzet van deze mensen ook in andere parken
Aveleijn en Regio Twente
De heer H. van Agteren te machtigen deze een mogelijkheid is. Dat wordt meegenomen.
overeenkomst te ondertekenen op 16
februari 2011

Brief aan GS over taken rondom Twents
Woningmarktonderzoek (reg.nr. 11000886).

Kennis te nemen van de brief die het DB van
Regio Twente aan GS Overijssel verzendt,
over het overdragen van de taken op het
gebied van wonen.

Ontwikkeling bungalowterrein recreatiepark
Het Rutbeek (reg.nr. 11000902).

1. In te stemmen met het (in nauwe samenHet DB stemt in met de voorstellen 1 en 2 mits
uiteraard het college van B&W van de gemeente
werking met de gemeente Enschede) op
pro-actieve wijze “in de markt zetten” van
Enschede hier ook mee instemt.
het bungalowterrein Het Rutbeek, een en
ander zoals omschreven in het bijgevoegde portfolio.
2. Over te gaan tot het publiceren van het
voornemen hiertoe middels publicaties op
de aanbestedingssite “in Brussel” en op de
sites van de gemeente Enschede en Regio
Twente.

LO

LO/R&V

Het DB neemt kennis van de brief.
LO/ruimte en vrije tijd

LO/R&V
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E – Financiën
1.

Financiële uitgangspunten behorende bij de
In te stemmen met de uitgangspunten
programmabegroting 2012 (reg.nr. 11000628). behorende bij de programmabegroting 2012.

Het DB stemt in met de uitgangspunten.

B&B/Financiën

F – Algemene personele aangelegenheden
-G – Gezondheid
-H – Veiligheid
-I – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 24 januari
2011;

a. Conform vaststellen.

b. Bestuurscommissies:
-

b.

c. Portefeuilleoverleggen:
-

c.

d. Overige:
-

d.

2.

Ingekomen stukken.

Conform voorstel.

3.

Uitnodigingen.

--

4.

Rondvraag.

Het DB stelt het verslag conform vast met als
aanvulling dat het DB ook aandacht wenst aan het
thema zorg en innovatie en verzoekt de
organisatie daar een slag mee te maken.

-

LO-GGD

-

Het DB stemt in met het voorstel.

De secretaris licht de uitkomsten uit een overleg
met de collega secretarissen van de zeven
stadsregio’s en BZK kort toe.
Op 5 april vindt er een Twente Diner plaats, in
Den Haag, dat primair wordt georganiseerd door
het Twentse bedrijfsleven in samenspraak met de
kennisinstellingen en de overheid.

