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Het DB stemt in met de
conceptagenda, met dien verstande
dat i.v.m. de afwezigheid van de heer
Schouten, de heer Bron gevraagd zal
worden aanwezig te zijn bij de
bespreking van de logistieke
draaischijf. Dit agendapunt zal dan
naar voren gehaald worden.
Het DB verzoekt een notitie op te
stellen voor de volgende DB
vergadering waarin ingegaan wordt
op de ontwikkelingen en gevolgen
van wetgeving over het
schatkistbankieren, WGR+ en de te
verwachten moties en
amendementen.

B & B/ AJZ

A – Algemeen/bestuurlijk
1.

2.

Concept-agenda regioraadsvergadering
d.d. 4 juli 2012 (reg.nr.12004166)

Onderzoek Provincie Overijssel inzake
‘Bestuurlijke drukte en

In te stemmen met de concept-agenda.

Bespreken.

Het DB neemt kennis van het
onderzoek van de provincie.

B & B/
Financiën
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Instemmen met ondertekening door de
directeur domein Leefomgeving van het
addendum op de overeenkomst die Regio
Twente in het kader van Mobiliteitsaanpak heeft
gesloten met provincie Overijssel en
Rijkswaterstaat.

Het DB stemt in met ondertekening.
Datum corrigeren van vaststelling
plan van aanpak in DB (5 december
2011)

samenwerkingsverbanden in Overijssel’
(reg.nr.12004169)
B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Addendum Mobiliteitsaanpak
(reg.nr.12004171)

2.

Openbaar Vervoer: Samenwerkingsovereenkomst Vechtdallijnen
(reg.nr.12004172)

1. Instemmen met de inhoud van de conceptsamenwerkingsovereenkomst Vechtdallijnen.
2. De portefeuillehouder Mobiliteit te
machtigen om namens het DB deze
overeenkomst te ondertekenen.

Het DB stemt in met voorstellen 1 en
2.

1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen van
de stand van zaken op de Twentse
arbeidsmarkt.
2. Te besluiten begin juli een eerste richtinggevende uitspraak te willen doen over de
mogelijke aanwending van regionale gelden
voor Human Capital/Arbeidsmarktaanpak.
3. Te besluiten om ook in juli een heldere
afbakening tussen Human Capital op gebied
van HTSM (Hightech Systems en Materialen)

Het DB acht verschillende scenario’s
denkbaar waar het gaat om de
besturing van de Human Capital
ambities. Op korte termijn wil DB
hierover een standpunt innemen.

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Human Capital en arbeidsmarkt
(reg.nr.12004173)

Het DB stemt in met de voorstellen 1
tot en met 3.
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PAGINA

NR.

3/5

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

en Platform Onderwijs Werken en Inkomen
te formuleren.

2.

Twents economisch beraad
(reg.nr.12004174)

1. Kennis te nemen van notitie over
herpositionering Taskforce Economie.
2. In te stemmen met de opvolger van de
Taskforce Economie het “Twents
economisch beraad en de voorzitter van de
Regio Twente de opdracht te geven de
bezetting van het Twentse Economisch
Beraad te verzorgen waarbij Provincie
Overijssel is vertegenwoordigd.
3. In te stemmen met de deelname van de
voorzitter POWI en Strategy Board
(innovatiesprong).
4. De (toekomstige) verslagen van het Twents
Economisch Beraad onder de DB-leden te
verspreiden.

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

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

Beschikking IPT-project Nirionplus
(reg.nr. 12004175)

2.

Agenda van Twente: twee aanvragen
Fonds Recreatie en Toerisme

In te stemmen met het beschikbaar stellen van
een subsidie van € 152.395,-- in het kader van
de Innovatieroute Twente voor Medimate BV als
penvoerder van het project NirionPlus en
hiertoe de bijgevoegde beschikking af te geven
met de daarin opgenomen voorwaarden en
voorschotbetaling van € 15.239,--.

1. In te stemmen met het toekennen van
€ 30.000,-- uit het Fonds Recreatie &

Het DB stemt in met het voorstel

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.

ACTIE DOOR
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(reg.nr.12004176)

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Toerisme van de Agenda van Twente
(jaarschijf 2012) ten behoeve van het project
Kwaliteitsimpuls kampeer- en bungalowvakanties in Twente.
Per deelnemer een eigen bijdrage van
€ 100,-- te vragen.
2. In te stemmen met het toekennen van
€ 71.250,-- uit het Fonds Recreatie &
Toerisme van de Agenda van Twente
(jaarschijf 2012) ten behoeve van het project
“Zout verbindt de Zoutmarke”.

E - Financiën
-F – Algemene personele aangelegenheden
1.

Ledenraadpleging VNG principeakkoord
CAO 2011-2012 (reg. nr. 12004180)

In te stemmen met het principeakkoord CAO
2011-2012.

Het DB stemt in met het principe
akkoord.

G – Gezondheid
-H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 21 mei
2012;
b. Bestuurscommissies:
c. Portefeuilleoverleggen:

a. Conform vaststellen.
b.
c.

Het DB stelt het verslag ongewijzigd
vast. N.a.v. agendapunt D-1 rondom
de keuze voor de gastorganisatie
RUD zal de secretaris bij de heer
Licht informeren over de stand van
zaken. Idee wordt geopperd om een

ACTIE DOOR
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d. Overige:

d.

brief te sturen aan de 14 colleges van
B & W.

2.

Ingekomen stukken.

Voor kennisgeving aannemen.

3.

Uitnodigingen.

--

4.

Rondvraag.

De heer van Zwanenburg informeert
de overige leden over de laatste
stand van zaken rondom de
regiobranding. Opzet is om na de
besluitvorming in de regioraad snel
voortgang te kunnen boeken. Vanuit
zijn mandaat om proces te
coördineren zal de heer van
Zwanenburg namens het DB een brief
sturen aan belangrijke stakeholders te
weten TBT, Human Capital en het
Innovatieloket waarin hij de ambities
van het DB ten aanzien van
regiobranding kenbaar maakt en
aangeeft dat de kwartiermakers aan
de slag gaan en met hen in gesprek
gaan.
Mevrouw Vos attendeert het DB op
de vernieuwing van de website van
Regio Twente.
Stand van zaken rondom WGR+ is
ongewis. De stemming op 12 juni
wordt afgewacht.
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