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de heren P.E.J. den Oudsten (bij agendapunt A-1 en D-3), drs. mr. R.G. Welten, mr. R.S. Cazemier, J.H.
Coes, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron, dames dr. ing. G.J.M.Vos en drs. E.L. Ruijs
De heer H. van Agteren

Verslag Dagelijks Bestuur van 15 oktober 2012
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

1. kennis nemen van het programma voor de
conferentie;
2. kennis nemen van de aankonding van
Almelo/Enschede;
3. standpunt bepalen voor inbreng in de
conferentie.

Het DB neemt kennis van het
programma van de conferentie en de
aankondiging van Almelo/Enschede.
Het DB stelt zich op het standpunt dat
alle vormen van samenwerking van
waarde zijn en wil zich inspannen om
een constructieve bijdrage aan die
samenwerking te leveren. Belangrijk
zijn de projecten Werken voor de
Twentse Overheid en Informatieuitwisseling zonder belemmeringen,
omdat deze elke vorm van
samenwerking faciliteren en een
netwerksamenwerking mogelijk
maken.
Standpunt in te brengen in
conferentie (deelnemers: den

A – Algemeen/bestuurlijk
1.

Voorbereiding SSNT Conferentie d.d. 17
oktober 2012 (reg.nr. 12007040)

ACTIE DOOR
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

Oudsten, Welten en Cazemier):
1. Regio Twente faciliteert en neemt
deel aan SSNT.
2. Bedrijfsvoering Regio Twente
richt zich op convergentie.
3. Bedrijfsvoering Regio Twente blijft
aan zet vwb salarisadministratie
Netwerkstadgemeenten en
dienstverlening aan VRT.
4. Regio Twente biedt zich actief
aan als gastheerorganisatie.
2.

Concept-agenda regioraad d.d 14
november 2012 (reg.nr. 12006959)

In te stemmen met de concept-agenda

Het DB besluit conform afspraak ook
een presentatie over het goederenen personenvervoer te agenderen.
Presentaties m.b.t. lobby en
innovatieloket volgen op een later
moment.
Vergadering is in het Huis voor
Cultuur en Bestuur in Nijverdal.

3.

Ingekomen stukken regioraad d.d.
14 november 2012 (reg.nr. 12007038)

In te stemmen met bijgaand regioraadsvoorstel

Het DB stemt in met het voorstel

Het Dagelijks Bestuur wordt verzocht in te
stemmen met:

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2 en roept op om kritisch naar de
alternatieve bestemmingen te kijken.

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Evaluatie buslijn 7 Enschede
(reg.nr. 12006869)

1. Het opheffen van buslijn 7 te Enschede met
ingang van de nieuwe dienstregeling per
december 2012.
2. Een andere bestemming te geven aan het

LO/Mobiliteit
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

Het DB neemt kennis van het rapport
en verzoekt om een bredere analyse
gezien de interessante uitkomsten.
Deze zal ook in moeten gaan op de
kansen in Twente voor het elektrisch
rijden. Het geringe gebruik van OV
vraagt ook om een nadere duiding.

LO/Mobiliteit

vrijvallende budget in de volgende
prioritering:
a. een alternatieve beter renderende
busdienst;
b. openbaar vervoer-beleid;
c. ten gunste van een eventuele
bezuinigingsopdracht.

2.

3.

Rapportage Mobiliteitsstromenonderzoek
Regio Twente
(reg.nr. 12006888)

Verkeersveiligheid; subsidieaanvraag
educatie en communicatie 2013
(Reg.nr. 12006962)

U wordt gevraagd kennis te nemen van het
rapport Mobiliteitsstromenonderzoek Regio
Twente.

U wordt gevraagd:
1. In te stemmen met de voorgestelde
categorisering van de betreffende projecten,
waarbij de projecten, afhankelijk van de
plaatsing onder categorie 1, 2 of 3, in
aanmerking komen voor een subsidie van
75% (cat. 1 en 2) of 50% (cat. 3);
2. Het daarop gebaseerde
subsidieaanvraagformulier educatie- en
communicatieprojecten 2013 vast te stellen
als basis voor de uitvraag van projecten en
de subsidiëring van gemeentelijke projecten
op het gebied van verkeerseducatie en –
communicatie in 2013.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

4.

Stedelijke bevoorrading Twente: naar een
gedragen vervolgaanpak
(reg.nr. 12006950)

Onder voorbehoud van een positief advies van
het portefeuillehoudersoverleg Werken,
Economische Zaken, in te stemmen met:
1. de geformuleerde conclusies en
aanbevelingen om gezamenlijk de kwaliteit
van de stedelijke bevoorrading te verbeteren
en
2. het in gang zetten van de voorgestelde
vervolgacties, waaronder het organiseren van
een gezamenlijke disccussiebijeenkomst met
diverse stakeholders en het opstellen van
een actueel maatregelprogramma.

Het voorstel wordt aangehouden; DB
wil graag eerst horen wat de
intentie/ambitie is van de steden voor
hierop wordt ingezet.

LO/Mobiliteit

5.

Wijze van vaststellen van regelscenario’s
(reg.nr. 12006952)

Instemmen met de voorgestelde wijze van
vaststellen van regelscenario’s.

Het DB stemt in met het voorstel.

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
--

--

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

Vaststellen bijdrage uit Agenda van Twente,
fonds recreatie & toerisme voor het project
"Wandelen en fietsen langs het water"
(reg.nr. 12006953)

1. in te stemmen met de afrekening voor het
project Wandelen en fietsen langs het water;
2. deze subsidie definitief vast te stellen op
€ 19.000 en het restbedrag ad.€ 3.800 uit te
betalen;
3. het Twents Bureau voor Toerisme middels
bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van
genomen besluit.

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

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

2.

Vervolgbetaling IPT project I2I-Innovation 2
Industrialisation for Advanced Micro- en
Nanosystems (reg.nr. 12006955)

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen
van een tweede voorschot van € 16.642,69
aan het project I2I en de totale subsidie naar
beneden bij te stellen tot € 587.847;
2. het Business Cluster Semiconductors over
bovengenoemd besluit te informeren via
bijgaande brief

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.

3.

Innovatiesprong & Innovatiefonds
(reg.nr. 12006992)

1. in te stemmen met bijgaand
regioraadsvoorstel;
2. bijgaand programmaplan Innovatiesprong
Twente, inclusief vijf bestuursopdrachten vast
te stellen

Het DB geeft de portefeuillehouder
Innovatie mandaat om wijzigingen
aan te brengen in het
regioraadvoorstel (redactioneel +
voorstel m.b.t. Innovatiefonds).
De bestuursopdracht Innovatie in
Gemeenten wordt aangepast; het DB
maakt een eerste keuze en deze
wordt voorgelegd aan de PHO EZ.
Het programmaplan en de vijf
bestuursopdrachten worden voor het
overige vastgesteld.

LO

In te stemmen met het bijgevoegde concepte
regioraadsvoorstel over de 2 berap 2012 en de
daarbij horende bijlage.

Het DB neemt met waardering kennis
e
van de resultaten van de 2
bestuursrapportage. In de
samenvatting van het
regioraadsvoorstel wordt de tweede
zin geschrapt. DB verzoekt om na te
gaan of de verhoging van de reserveplafonds niet in strijd is met eerdere
afspraken met de regioraad.

B & B/
Financiën

ACTIE DOOR

E - Financiën
1.

e

2 Bestuursrapportage 2012
(reg.nr. 12006957)
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

F – Algemene personele aangelegenheden
.
--

--

G – Gezondheid

--

--

H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d.
1 oktober 2012;
b. Bestuurscommissies:
c. Portefeuillehoudersoverleg:
d. Overige:
POWI Bestuurlijk d.d. 20 september
2012

a. Conform vaststellen.
b.
c.
d. Conform vaststellen

a. Het DB stelt het verslag vast.

d. DB neemt kennis van het verslag
van POWI.

2.

Ingekomen stukken.

Voor kennisgeving aannemen.

DB verzoekt om de consequenties
van de beëindiging van de taak
huisvesting statushouders in een
voorstel toe te lichten.

LO/R & VT

3.

Uitnodigingen.

Gemeente Wierden: Uitnodiging opening Van
Kregtentunnel Wierden d.d. 5 november 2012

Nagegaan wordt of de heer van
Agteren namens het DB aanwezig
kan zijn bij de opening van de Van
Kregtentunnel in Wierden.

LO/Mobiliteit

PAGINA

NR.

7/7

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

Deze tunnel is medegefinancierd uit
de BDU. De heer Bron is verhinderd.

4.

Rondvraag.

•

•

•

•

•

De heer Bron meldt dat er vanuit
SKVV verzocht wordt om een
volmacht t.b.v. besluitvorming
over technische infrastructuur
OV-chipkaart. DB verzoekt e.e.a.
in volgende overleg middels DB
voorstel voor te leggen.
De heer Welten informeert bij
overige leden over ervaring Open
Days Brussel. Besloten wordt
uitgebreid te spreken aan de
hand van een eindverslag.
Mevrouw Extercate (hoofd P & O)
neemt afscheid van Regio
Twente. Secretaris zal namens
DB een bedankbriefje schrijven.
Mevrouw Vos meldt dat zij niet
langer secretaris is van de
Stichting Regiobranding, wel zal
zij betrokken blijven als adviseur.
N.a.v. de bespreking in de
regioraad over de
visitatiecommissies wordt de lijn
afgesproken dat de voorzitters in
ieder geval niet komen uit de
gemeenten waar de DB leden
vandaan komen. Ook wordt een
spreiding binnen de regio
nagestreefd en politieke kleur.

LO/Mobiliteit

LO/R & VT

B & B /AZ

