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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Het DB stemt in met het voorstel.

ACTIE DOOR

A – Algemeen/bestuurlijk
1.

Wijziging Privacyreglement e-mail- en
internetgebruik Regio Twente
(reg.nr. 12007192)

Artikel 5 het Privacyreglement e-mail- en
internetgebruik Regio Twente, conform de
bijlage, aan te vullen met 2 bepalingen die
betrekking hebben op het gebruik van de
e-mailfaciliteit bij afwezigheid van een
medewerker.

2.

Integriteitsbeleid
(reg.nr. 12007195)

1. De op 19 april 2004 vastgestelde
Gedragscode Regio Twente in te trekken.
2. Vast te stellen de Gedragscode voor
ambtenaren werkzaam bij Regio Twente en
de daarbij behorende toelichting.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2. Het DB kan zich voorstellen dat
ook de VRT met deze gedragscode
gaat werken. Secretaris geeft aan dat
de gedragscode in alle teams van de
organisatie besproken zal worden.
Het DB verzoekt na te gaan of de
bestuurlijke integriteit voldoende
geregeld is via de gemeentelijke
gedragscode voor bestuurders.

B&B/JZ
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

3.

Concept- voorstel aan de regioraad inzake
in te stemmen met samenstelling
visitatiescommissies en bijzondere
rekenkamer.
(reg.nr. 12007316)

1. In te stemmen met dit concept-voorstel
2. Aan de secretaris-directeur mandaat te
verlenen de naam van de secretaris van de
bijzondere rekenkamer in het voorstel op te
nemen.

Het DB stemt in met het conceptvoorstel en verleent de secretaris
mandaat. DB verzoekt een
startbijeenkomst te organiseren voor
de voorzitters en secretarissen van de
visitatiecommissies om urgentie van
opdracht te bespreken.

B&B

Ter bespreking de laatste stand van zaken over
de TEN-T Oost-West corridor2.

Het DB bespreekt de laatste stand
van zaken en is akkoord met het
initiatief van een gezamenlijke studie.
DB verzoekt het onderwerp opnieuw
te agenderen indien er inhoudelijk
over gesproken dient te worden. DB
adviseert de twee Europese
coördinatoren voor TENT-T projecten
die uit Nederland komen (PeijsBrinkhorst) uit te nodigen voor de
bijeenkomst van 23 november

LO: Mobiliteit

1. in te stemmen met het verlagen van de cofinanciering met een bedrag van
€ 200.000,00 voor het project Doorleren
Loont waardoor de subsidie van de Agenda
van Twente met een zelfde bedrag van
€ 200.000,00 verlaagd wordt;
2. in te stemmen met het bestemmen van de

Het voorstel wordt aangehouden. In
het eerste beslispunt wordt “met een
bedrag van € 200.000,00” en “met
een zelfde bedrag”geschrapt.
DB zal een besluit nemen over het
herbestemmen van de vrijvallende
middelen dat past binnen de

LO: werken

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

TEN-T Oost-West corridor2
(reg.nr. 12007313)

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Agenda van Twente; voortgang
deelprojecten Arbeidsmarktplan 1
(reg.nr. 12007314)
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Tweede overbruggingsbijdrage Stichting
Regiobranding Twente (reg.nr. 12007317)

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

vrijvallende middelen ad. € 200.000,00 voor
de regionale arbeidsmarkt;
3. in te stemmen met het verlengen van de
uitvoeringstermijn van het project Doorleren
Loont tot en met 31 december 2013;
4. kennis te nemen van de inhoudelijke
eindevaluatie van het project Twee handen
op een buik;
5. kennis te nemen van de
voortgangsrapportage van het project Stage
in Twente;

financiële spelregels van de Agenda
van Twente mits er een zinvol
alternatief in lijn met de huidige
besteding gevonden kan worden
waarvan nog in 2012 de uitvoering
kan starten.
DB geeft aan in voorkomende
voorstellen te hechten aan heldere
weergave van de afgesproken AvTspelregels.

1. Instemmen met het beschikbaar stellen van
het eerste deel van de
overbruggingsbijdrage van € 91.250,- ten
behoeve van de Stichting regiobranding
Twente, en hiervan melding maken in de
regioraad van 14 november a.s.
2. Instemmen met het beschikbaar stellen van
het tweede deel van de
overbruggingsbijdrage van € 91.250,- na
instemming van de regioraad met de
voorstellen Innovatiesprong
3. Instemmen met bijgaande beschikking aan
de Stichting regiobranding Twente, ten
behoeve van de eerste betaling

Het DB stemt in met de voorstellen 1
tot en met 3.
N.a.v. constateert DB dat bij de
uitvoering binnen de pijlers niet altijd
het vertrouwen is tussen partijen en
duidelijkheid over de gevraagde
aanpassingen. Afgesproken wordt om
bestuurlijk overleg in te plannen om
gezamenlijk knopen te kunnen
doorhakken en heldere afspraken te
maken.
N.a.v. constateert DB dat de vijf
topsportevenementen en
sportaccommodaties die mede
bijdragen aan de profilering van
Twente het op dit moment erg moeilijk
hebben. Lokaal wordt vooral de
breedtesport ondersteunt, gevraagd
wordt om te kijken of we regionaal
hier een rol in kunnen en willen
spelen.

ACTIE DOOR

LO

LO/Werken +
R&VT

LO/Mensen
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D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen
--

--

E - Financiën
1.

Notitie auditcomissie met betrekking tot de
raming van de prijs- en looncompensatie in
de programmabegroting
(reg.nr. 12007315)

1. Kennis te nemen van het advies van de
auditcommissie met betrekking tot de de
raming van de prijs- en looncompensatie.
2. In te stemmen met de concept brief aan de
regioraad.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.

F – Algemene personele aangelegenheden
.
--

--

G – Gezondheid

--

--

H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d.
15 oktober 2012;
b. Bestuurscommissies:
Publieke Gezondheid d.d. 4 oktober
2012

a. Conform vaststellen.
b. Ter kennisname

Het DB stelt het verslag vast.
N.a.v. wordt kort stil gestaan bij de
bijeenkomst in Zenderen over SSNT.
Tijdens de bijeenkomst is de inhoud
van de portefeuille Welten nader

ACTIE DOOR
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c.

Portefeuillehoudersoverleg:
Milieu, Duurzaamheid en Afval d.d.
10 oktober 2012
d. Overige:

c. Ter kennisname

toegelicht en de inzet van Regio
Twente ingebracht.
Via de secretarissen zal een
communiqué opgesteld worden om
de serie bijeenkomsten af te sluiten.

2.

Ingekomen stukken.
(reg.nr. 12007299)

Voor kennisgeving aannemen.

3.

Uitnodigingen.

--

4.

Rondvraag.

d.

ACTIE DOOR

Het DB neemt kennis van de
ingekomen stukken. Brieven zullen
conform voorstel beantwoord worden.

De heer van Agteren meldt dat het
Huis van de Wielersport besloten
heeft hun initiatief te staken in
verband met problemen om
financiering rond te krijgen. DB
verzoekt geïnformeerd te worden over
de consequenties van dit bericht.
De heer van Zwanenberg meldt dat
de gemeente Enschede en Hengelo
inmiddels hebben ingestemd met
deelname aan het Twentekwartier.
Hiermee is het besluit van Regio
Twente om deel te nemen definitief.
Na een jaar zal geëvalueerd worden
of de bijdrage effectief is.

Leefomgeving/
R & VT

