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Verslag DB van 16 april 2012
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

De bestuursopdracht vast te stellen.

Bestuursopdracht is aangehouden.
Volgende dient verwerkt te worden:
- aangehaalde motie blijkt er niet te
zijn;
- uitleg minister Spies bij ‘maatwerk’ dient een plek te krijgen;
- als bijlage dient de vergelijking
van West Overijssel en Twente
toegevoegd te worden.
Opnieuw agenderen op 7 mei.

Secretaris

A – Algemeen/bestuurlijk
1.

Bestuursopdracht overdracht taken en
bevoegdheden verkeer en vervoer naar
Provincie Overijssel (reg.nr. 12002701).
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B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Mandatering programmadirecteur
Leefomgeving inzake uitvoering Halteplan
(reg.nr. 12002626).

In te stemmen met het mandateren van de
directeur Leefomgeving tot het nemen van
verlenings- en vaststellingsbeschikkingen en het
ondertekenen van de hieruit voortvloeiende
correspondentie inzake de uitvoering van het
Halteplan.

Het DB stemt in met het voorstel.

2.

Opdracht haalbaarheidsonderzoek
integratie kleinschalig openbaar personenvervoer(reg.nr. 12002700).

In te stemmen met de uitvoeringsopdracht van
het haalbaarheidsonderzoek kleinschalig
openbaar personenvervoer.

Het DB stemt in met het voorstel en
verzoekt na te gaan of dit voorstel is
afgestemd met het voorstel leerlingenvervoer dat in de gemeenteraad
van Enschede is besproken.

Leefomgeving/
Mobiliteit

3.

Projectopzet OV bereikbaarheid
Luchthavengebied (reg.nr. 12002760).

Het DB vraagt zich af of ADT
projectpartner is.
Portefeuillehouder heeft mandaat om
dit recht te zetten indien dit niet het
geval is.

Leefomgeving/
Mobiliteit

In te stemmen met de projectopzet van het
vervolgonderzoek OV bereikbaarheid
Luchthavengebied.

DB stemt behoudens deze
voorwaarde in met het voorstel.
C – Leefomgeving, Mensen/Werken
--
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D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen
1.

Huisvesting statushouders
(reg.nr. 12002627).

1. In te stemmen met te volgen werkwijze als
toezichthouder op de huisvesting van
statushouders.
2. Kennis te nemen van de ontwikkelingen op
dit terrein.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.

2.

Beschikking overbruggingsbijdrage
Stichting Regiobranding
(reg.nr. 12002628).

Instemmen met het beschikbaar stellen van een
overbruggingsbijdrage van € 200.000,-- waarvan € 85.000,-- afhankelijk is van de bijdragen
uit het bedrijfsleven en hiertoe bijgaande
beschikking te sturen aan Stichting Regiobranding.

Het DB neemt kennis van het rapport
Communicatie Strategie van de heer
Bouma dat in de volgende vergadering inhoudelijk verder wordt besproken.
Het DB stemt in met het voorstel.

3.

Bijeenkomst “(be)leefbaar platteland
Twente” (reg.nr. 12002702).

1. In te stemmen met de verkennende notitie
(zie toelichting) voor het organiseren van de
bijeenkomst “(be)leefbaar platteland Twente”.
2. Opdracht te geven aan MT Leefomgeving om
te starten met de organisatie van deze
bijeenkomst.
3. De heer P. van Zwanenburg als bestuurlijk
trekker aan te wijzen voor dit project.

Het DB stemt in met voorstellen 1 tot
en met 3 op de voorwaarde dat de te
organiseren bijeenkomst voor de helft
van de kosten georganiseerd dient te
worden.

Leefomgeving/
Ruimte & Vrije
Tijd
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E – Financiën
1.

Jaarstukken 2011 (reg.nr. 12002578).

1. In te stemmen met bijgevoegd conceptregioraadsvoorstel (bijlage 1) behorende bij
dit voorstel.
2. In te stemmen met bijgevoegde analyse
e
verschil resultaat 2 berap en jaarrekening
(bijlage 2).
3. In te stemmen met bijgevoegde jaarstukken
(bijlage 3).

Voorstel wordt aangehouden en
opnieuw geagendeerd op 7 mei 2012.
Naast enkele tekstuele aanpassingen
moet het voorstel voor de regioraad
een redactieslag krijgen, zodat e.e.a.
minder technisch verwoord is en
begrijpelijk voor de regioraadsleden.

B&B- F&C

2.

Programmabegroting 2013
(reg.nr. 12002577).

1. In te stemmen met de opzet en inhoud van
de bijgevoegde concept-programmabegroting 2013.
2. In te stemmen met het bijbehorende
regioraadsvoorstel inzake de programmabegroting 2013.

DB stemt in met voorstellen 1 en 2 en
mandateert de portefeuillehouder tot
een aantal aanpassingen in de
programmabegroting
- tabel blz. 10
- paragraaf 3.7.1 en
3.7.2 verwijderen
Daarnaast dient de prijscompensatie
als taakstellend opgenomen te
worden en dient in de oplegnotitie
aangegeven worden dat n.a.v. de
Catshuisbesprekingen en/of WGR+
ontwikkelingen en de effecten
daarvan op de gemeentelijke
begrotingen, het DB met een
aanvullend standpunt/voorstel zal
komen.

B&B- F&C
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F – Algemene personele aangelegenheden
-G – Gezondheid

1.

Memo HKZ-beoordeling GGD
(reg.nr. 12002579).

V.k.a.

Het DB spreekt haar complimenten
uit voor dit resultaat.

H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 2 april
2012;
b. Bestuurscommissies:
c. Portefeuilleoverleggen:
d. Overige:

a. Het DB stelt het verslag vast.
a. Conform vaststellen.
b.
c.
d.

N.a.v. agendapunt B-2;
jeugdwerkeloosheid in de techniek
krijgt een vervolg door opmerkingen
uit het bedrijfsleven tijdens de
Twente Top; volgens het
bedrijfsleven is het bijzonder dat het
niet mogelijk is voldoende plaatsen
te vinden voor leer/werktrajecten.

Leefomgeving/Werken
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2.

Ingekomen stukken.

--

3.

Uitnodigingen.

--

4.

Rondvraag.

