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ACTIE DOOR

A – Algemeen/bestuurlijk
1.

Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur.
(reg.nr. 12005979)

1.De portefeuileverdeling per 3 september 2012
vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd
concept.
2.De terugkoppeling vanuit de
bestuurscommissie Netwerkstad te laten
verlopen via de heer Den Oudsten.
3.De nieuwe portefeuilleverdeling ter kennis te
brengen van de leden en plv. leden van de
regioraad, colleges van burgemeester en
wethouders, gemeenteraden en het college
van gedeputeerde staten

Het DB stemt in met de voorstellen 1
tot en met 3 m.u.v. de onderwerpen
buitenlands beleid en Twence.
Hierover zal a.s. woensdag (5
september) verder worden
doorgesproken:
Twence blijft in portefeuille vz.
Inkleuring nieuwe portefeuille
samenwerking en portefeuille
internationalisering zal opnieuw
geagendeerd worden.

Actie B&B

2.

Human Capital Agenda Twente (HCTA)
(reg.nr. 12006016)

Kennisnemen van het aanbieden van en artikel
over de ‘Human Capital Agenda Twente’

De heer Boomkamp is aanwezig om
het eerste exemplaar te overhandigen
van de Human Capital Agenda
Twente.

Actie B & B
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De heer Boomkamp biedt aan ook
een toelichting/ presentatie over de
resultaten te willen geven in de
regioraad en/of bij afzonderlijke
gemeenten. Hij benadrukt de link met
Strategie Board en het belang van de
goede samenwerking met POWI en
spreekt de wens uit dat er in de
toekomst een integrale aanpak komt
voor het Twentse arbeidsmarktbeleid.
Saxion is verheugd met de toename
in aantal aanmeldingen van 30 % in
de technische opleidingen. Saxion
onderzoekt nog de reden van deze
toename. DB benadrukt het belang
van aansluiting ROC (niveau 3 en 4)
op de Human Capital Agenda. Dhr.
Boomkamp geeft aan dat dat
nadrukkelijk in beeld is.

3.

Signing (bewegwijzering) Regiokantoor.
(reg.nr. 12004874)

1. Instemmen met de vormgeving en
uitvoering van de ‘Signing’ (bewegwijzering)
gebouw Nijverheidstraat 30.
2. In te stemmen met de naam ‘Twentehuis’
voor het huidige Regiokantoor, gebouw
Nijverheidstraat 30. De interne organisatie
heeft zich uitgesproken voor de naam
Twentehuis, mogelijke alternatieven zijn:
Twenteplaza of Twentepunt.
3. Kennis nemen van de kosten (dekking
binnen de begroting) / planning.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
tot en met 3.
N.a.v. verzoekt het DB in kaart te
brengen wat de afspraken zijn met de
VRT als onderhuurder in het pand
m.b.t. de verbouwing van de VRTgang.

Actie: B&B
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4.

Concept-voorstel aan de regioraad inzake
wijziging Verordening behandeling
bezwaarschriften Regio Twente.
(reg.nr. 12005980)

Met dit concept-voorstel in te stemmen.

Het DB stemt in met het voorstel.

ACTIE DOOR

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Verstrekken van eenmalige subsidie t.b.v.
pilot pendelvervoer i.k.v. Twente Mobiel,
Samen Slim Werken.
(reg.nr. 12005981)

Instemmen met het verlenen van een
eenmalige subsidie ter hoogte van maximaal €
26.250,- ten behoeve van pilot pendelvervoer in
het kader van Twente Mobiel, aan
Belangenvereniging Bedrijvenpark
Twentekanaal (BIT) en dit te dekken uit
begrotingspost ‘Mobiliteitsmanagement’.

Het DB stemt in met het voorstel.

2.

Regiobijdrage capaciteitsuitbreiding A1
(reg.nr. 12005978)

De regioraad van 10 oktober a.s. verzoeken om
€ 10 miljoen (prijspeil 2012) vanuit de BDU
beschikbaar te stellen voor de
capaciteitsuitbreiding A1 tussen Apeldoorn Zuid
en knooppunt Azelo als onderdeel van de

Het DB mandateert de PH Mobiliteit
om de voorwaarde van versnelling op
Twente deel van de A-1 voor het
beschikbaar stellen van 10 miljoen
toe te voegen aan het
regioraadsvoorstel. Ook de
instemming van de provincie bij dit
voorstel wordt opgenomen aangezien
de uitvoering pas over een flink aantal
jaren is voorzien en het niet duidelijk
is of Regio Twente dan nog
zeggenschap heeft over BDU.

regionale bijdrage capaciteitsuitbreiding A1 met
inachtneming van de in de toelichting
genoemde voorwaarden

Actie:Mobiliteit
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Actie:R & VT

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
--

--

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

Afstemming intergemeentelijk afvalbeleid
Twente. (reg.nr. 12005982)

1. Instemmen met de bestuursopdracht
“Onderzoek meerwaarde afstemming
intergemeentelijk afvalbeleid Twente”
2. Instemmen met het formeel
opdrachtgeverschap van het
onderzoeksbureau en het ter beschikking
stellen van ambtelijke ondersteuning (binnen
bestaande formatie) voor regionale
coördinatie en financiële afwikkeling.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2. DB verzoekt PH MDA de link
met duurzaamheid/ cradle to cradle
aan te brengen in de intentiebrief.

2.

Recht van opstal voor een
transformatorstation en electriciteitskabels
op recreatiepark het Hulsbeek te Oldenzaal.
(reg.nr. 12005983)

In te stemmen met het vestigen van een recht
van opstal voor een transformatorstation en
electriciteitskabels op recreatiepark het
Hulsbeek te Oldenzaal, e.e.a. zoals in de bijlage
aangegeven.

Het DB stemt in met het voorstel.

3.

Vervolgbetalingen IPT-projecten,
waaronder:
1. Tweede voorschot project Center for
Medical Imaging Twente (CMI);
2. Vierde voorschot project MAIN Mep van
stichting PIM;

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen
van een tweede voorschot van € 8.637 aan
CMI Twente.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen
van een vierde voorschot van € 32.617 aan
de stichting Pim voor het project MAIN MEP
en hiertoe bijgaande beschikking af te geven.

Het DB stemt in met het voorstel.
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3. Extra voorschot project IPC Hart van Zuid
/ exploitatie.
(reg.nr. 12006013)

3. In te stemmen met het uitbetalen van een
extra voorschot van € 28.847 aan STODT
voor het project Integraal Praktijk Centrum
(IPC) Hart van Zuid / exploitatie en hiertoe
bijgaande beschikking af te geven.

BESLISSING

E - Financiën
1.

Verstrekken van een onderhandse
geldlening aan de Veiligheidsregio Twente
(reg.nr. 12006052)

1. In te stemmen met bijgevoegd concept
regioraadsvoorstel
2. De portefeuillehouder financiën mandateren
om de bij dit voorstel horende
leningovereenkomst op te stellen en als
bijlage te voegen bij het concept
regioraadsvoorstel

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2. De PH Financiën wordt
gemandateerd nog enkele
tekstwijzigingen door te voeren
(beslispunt 3 en waar nodig nav toets
op rechtmatigheid) het
regioraadsvoorstel aan te passen.

F – Algemene personele aangelegenheden
.
--

--

G – Gezondheid

--

--

H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 9 juli 2012;

a. Conform vaststellen.

Het DB stelt het verslag van 9 juli
conform vast.

ACTIE DOOR
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b. Bestuurscommissies:
-Bestuurscommissie Publieke
Gezondheid d.d. 21 juni 2012
c. Portefeuillehoudersoverleg:
- Sociale Zaken d.d. 14 juni 2012
- Economische Zaken d.d. 5 juli 2012
- Mobiliteit d.d. 4 juli 2012
d. Overige:
- POWI Bestuurlijk d.d. 27 juni 2012

b. VKA

Het DB neemt kennis van de overige
verslagen.

2.

Ingekomen stukken.

Voor kennisgeving aannemen.

3.

Uitnodigingen.

--

4.

Rondvraag.

c. VKA

d. VKA

Het DB neemt kennis van de
ingekomen stukken

De secretaris meldt dat zij secretaris
zal worden van het Brede Twentse
Economisch beraad en dat Cees
Timmer wordt gedetacheerd bij het
Innovatieloket en van daaruit
secretaris van de Strategy Board
wordt.
De secretaris meldt dat zij
genomineerd is voor Twents
Zakenvrouw van het jaar en dat zij als
nevenactiviteit voorzitter van de
netwerkorganisatie De Maatschappij
(departement Twente) is geworden.

ACTIE DOOR
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De heer van Agteren meldt dat
overleg met de heer Rietkerk m.b.t.
subsidiering parken/fietspaden niets
heeft opgeleverd. Besloten wordt de
procedure van het bezwaarschrift
door te zetten. In oktober zal de heer
Rietkerk zijn besluit verder toelichten
in het PHO R & T.
De heer van Zwanenburg meldt dat
hij naar een bijeenkomst van
Logistiek Nederland gaat; een
initiatief dat is ontstaan n.a.v. de
Economische Motor. DB is
enthousiast over dit soort initiatieven
vanuit de andere”O”s.
De voorzitter tenslotte koppelt terug
over een sessie met het college van B
& W in Hellendoorn over innovatie en
met name de rol van MKB. Het was
een goede bijeenkomst i.s.m. Kees
Eijkel van Kennispark. De overige DB
leden worden opgeroepen om ook zo
een sessie te beleggen in hun
gemeente. Vanuit Twenterand is al
interesse getoond, er zal met deze
gemeente contact worden
opgenomen.

Actie:
secretaris/
projectbureau
AvT-IST

