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ACTIE DOOR

A – Algemeen/bestuurlijk
1.

Concept-agenda regioraad d.d. 10 oktober
2012 (reg.nr. 1200

In te stemmen met de concept-agenda

Het DB stemt in met de conceptagenda.

2.

Ingekomen stukken regioraad d.d. 10
oktober 2012

In te stemmen met bijgaand regioraadsvoorstel

Het DB stemt in met ingekomen
stukken.

3.

Stand van zaken regiobranding Twente

1. kennis nemen van de uitkomsten van de
partnerlunch van de Stichting
Regiobranding Twente, w.o. de vernieuwde
website www.twente.com en de nieuwe
TWAPP, incl. bijlage;
2. kennis nemen van de nieuwe campagne
‘Trots op Twents vernuft’;
3. kennis nemen van de stand van zaken van
het traject Regiobranding

Het DB stemt in met de voorstellen 1
tot en met 3.
De heer van Agteren constateert dat
nu TBT van harte meewerkt aan de
gemeenschappelijke branding van
Twente, zij ook volop betrokken moet
worden bij de stappen die volgen.

v.Zwanenburg/Vos
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

Gevraagd wordt nog eens kritisch te
kijken naar de slogan Trots op
Twents vernuft.
B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

BDU bestedingsplan 2013
(reg.nr. 12006298)

Vooruitlopend op een positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit van 3
oktober a.s.:

Het DB stemt vooruitlopend op een
positief advies van het pho Mobiliteit
in met de voorstellen 1 tot en met 3.

1. instemmen met de wijzigingen van het
BDU
bestedingsplan 2012 en het tekort à
€ 3.205.907 dekken uit de niet
aangewende en/of verplichte BDU-gelden
uit eerdere jaren.
2. het BDU budget 2013 vast te stellen op
€ 45.507.000,3. instemmen met het BDU bestedingsplan
2013

Gevraagd wordt te onderzoeken of
de gemeentelijke bijdrage BDU van €
0,38 per inwoner ook uit de BDU
betaald kan worden en wat de
consequenties zouden zijn.

LO/Mobiliteit

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
--

--

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

Instelling en financiering Innovatieloket van
de Innovatiesprong Twente (reg.nr.
12006296)

1. in te stemmen met het uitvoeringsplan voor
de periode 2012-2016,
2. in te stemmen met de afspraken rond
bekostiging en bemensing; voor Regio
Twente € 240.000 per jaar voor de periode

Het DB stemt in met de voorstellen 1
t/m 5.
Het financiële overzicht dient
aangepast te worden aan de in het

Actie: B & B/Fin LO/ R & VT
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BESLISSING

2013-2015 en voor personele kosten op de
begroting van Regio Twente € 80.000 per
jaar,
3. De stichting Innovatieplatform Twente op te
heffen en het resterend kapitaal van de
Stichting Innovatieplatform Twente in te
brengen in de nieuwe organisatie; tevens
te besluiten om voor het tweede half jaar
van 2012 geen bijdrage meer beschikbaar
te stellen aan het Innovatieplatform
Twente,
4. in te stemmen met de concept statuten van
de nieuwe stichting
5. in te stemmen met het profiel van de Raad
van Toezicht van de nieuwe stichting

Regioraadsvoorstel genoemde
bedragen.

E - Financiën
--

--

F – Algemene personele aangelegenheden
.
--

--

G – Gezondheid

--

--

H – Bedrijfsvoering

ACTIE DOOR
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1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 3
september 2012;
b. Bestuurscommissies:
c. Portefeuillehoudersoverleg:
d. Overige:

VOORSTEL/ADVIES

a. Conform vaststellen.
b.
c.
d.

2.

Ingekomen stukken.

Voor kennisgeving aannemen.

3.

Uitnodigingen.

--

4.

Rondvraag.

BESLISSING

Het DB stelt het verslag vast.
N.a.v. wordt afgesproken dat de brief
van het VNG aan de informateur
wordt verspreid onder DB-leden.

ACTIE DOOR

J. Bron/T.Vos

Het DB neemt kennis van de
ingekomen stukken en bespreekt de
brief van de Business Club
Hellendoorn-Nijverdal. Besloten
wordt een antwoord te sturen en de
genoemde opties te bekijken.

Actie: B & B/ Fin.
De gemeente Hengelo heeft
aangekondigd ingaande 2013 te
willen bezuinigen op de
gemeentelijke bijdrage aan Regio
Twente. DB besluit de gemeenten
een brief te sturen waarin
aangegeven wordt dat de begroting
2013 is vastgesteld, dat eea al een
flinke opgave voor Regio Twente
behelst en dat de Regioraad een
procesvoorstel is voorgelegd aan de
hand waarvan de mogelijkheden
verder te bezuinigen i.o.m. de
gemeenten worden onderzocht.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

PH Financiën wordt gemandateerd
deze brief op te stellen.
Provincie heeft haar bijdrage aan
Twente Index ingetrokken. PH EZ
verzoekt instemming om de lead te
nemen om te kijken of en in welke
vorm de Index te behouden valt
i.s.m. Netwerkstad.
De variantenstudies voor de A1 zijn
afgerond en deze gaan nu het
ambtelijk en bestuurlijk traject in van
bespreking.

ACTIE DOOR

