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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

A – Algemeen/bestuurlijk
1.

Rapportage klachten 2011 in het kader van
de Klachtenregeling Regio Twente
(reg.nr. 12000773).

1. Kennis te nemen van de rapportage.
2. De rapportage ter kennisname toe te zenden
aan de bestuurscommissie Publieke
Gezondheid.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.

2.

Aanvulling op verslag bijeenkomst DB – GS
Overijssel van 29 november 2011
(reg.nr. 12000774).

Kennis nemen van de aanvulling van GS
Overijssel op het verslag van DB – GS
Overijssel d.d. 29 november 2011.

Het DB stemt in met de aanvulling op
het verslag, ervan uitgaande dat het
hier gaat om het onderdeel
Innovatieroute.
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B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Twentekanalen (reg.nr. 12000618).

1. Kennis te nemen van de situatie rondom
sluis Eefde en daarmee samenhangend de
stand van zaken rondom de Planstudie
Twentekanalen.
2. In te stemmen met de voorgestelde
lobbystrategie.

- Met waardering kennis genomen
van de inventarisatie.
- Met betrekking tot de lobby ziet het
DB graag een voorstel voor een
lobbystrategie terug in de volgende
DB-vergadering. Daarbij de
lobbystrategie niet beperken tot
CU en I&M. Link dient gelegd te
worden met het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie. Voorts hierbij
betrekken de subsidiemogelijkheden van de Europese Commissie voor de A1-Corridor.

2.

Aangaan convenant logistieke
achterlandregio’s (reg.nr. 12000630).

1. In te stemmen met het aangaan van bijgaand
convenant logistieke achterlandregio’s m.b.t.
het samenwerken aan de versterking van de
logistieke achterlandregio’s in Gelderland,
Overijssel, Limburg en Drenthe.
2. De heer J. Bron als bestuurlijk trekker het
mandaat te verlenen om namens Regio
Twente het convenant te tekenen.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.
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Instandhoudingsovereenkomst 2012-2016
tussen Regio Twente en Provincie
Overijssel m.b.t. Regionaal Orgaan voor de
Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO)
(reg.nr. 12000663).

Instemmen met de inhoud en ondertekening
van de instandhoudingsovereenkomst ROVO,
waarin de afspraken zijn vastgelegd tussen
Provincie Overijssel en Regio Twente over de
wijze van instandhouding van het ROVO voor
de periode 2012-2016.

-

Aangehouden.
Nadere informatie aan DB
waarop extra bijdrage van
€ 110.000,-- voor 2012
gebaseerd is.
Opnieuw agenderen voor volgende
vergadering.

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
-D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen
1.

Agenda van Twente, fonds Recreatie en
Toerisme: aanvraag Landschapscentrum
Nationaal Landschap Noordoost Twente
(reg.nr. 12000664).

In te stemmen met het toekennen van een
subsidie van € 122.000,-- uit het fonds
Recreatie & Toerisme van de Agenda van
Twente (jaarschijf 2011) ten behoeve van het
project Landschapscentrum Nationaal
Landschap Noordoost Twente en daartoe
bijgaande beschikking af te geven.

Het DB stemt in met het voorstel.

Kennis te nemen van de huidige stand van
zaken met betrekking tot de liquide middelen.

Het DB neemt kennis van de stand
van zaken.

E – Financiën
1.

Treasury (reg.nr. 12000605).
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F – Algemene personele aangelegenheden
-G - Gezondheid
-H - Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 23 januari
2012;
b. Bestuurscommissies:
c. Portefeuilleoverleggen:
d. Overige: Periodeverslag OR Regio
Twente juli 2010 tot en met december
2011;

a. Conform vaststellen.
b.
c.
d. V.k.a.

a. Het DB stelt het verslag vast.

d. Het DB neemt kennis van het
periodeverslag van de OR.

2.

Ingekomen stukken.

Conform voorstel vaststellen.

Het DB besluit conform het voorstel.

3.

Uitnodigingen.

--

--
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Rondvraag.
Voorbereiding Twentse gemeenten op
Algemene vergadering van Aandeelhouders
Twence.

He DB neemt kennis van de
mededeling van de heer Cazemier
dat het portefeuillehoudersoverleg
Milieu, Afval en Duurzaamheid wordt
benut om de agenda te bespreken en
dat de portefeuillehouders Financiën
worden uitgenodigd dit overleg bij te
wonen.

