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1. Voor wat Regio Twente betreft
vast te stellen het in Twents
verband opgestelde:
a. inkoop- en aanbestedingsbeleid;
b. Twents reglement
klachtafhandeling bij
aanbesteden;
2. Kennis te nemen van de
ontwikkeling van een actieplan
met publieke partijen en
ondernemersorganisaties;
3. Kennis te nemen van de
workshop inzake
innovatiegericht inkopen.

DB besluit conform en is verheugd
met dit resultaat. Verzocht wordt
de resultaten te monitoren conform
verzoek van Economy Board en te
kijken of er een aantal
voorbeeldprojecten kunnen worden
benoemd om ervaring mee op te
doen. Tevens verzoek Economy
Board te informeren zodra
besluitvorming bij alle partijen rond
is.

Actie:
Leefomgeving/Economie en
Boskma

A – Algemeen/Bestuurlijk
1.

Aanbestedingsbeleid en
klachtencommissie
aanbestedingen
(reg.nr. 13007250)
Portefeuillehouders:
Dhr. Cazemier &
Dhr. Welten

Follow up bezuinigingsopgave

1. In te stemmen met het concept-
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2.

Regio Twente 2014-2017
(reg.nr. 13007372)

verslag van het
bestuurdersoverleg van 13
september 2013.
2. Het verslag ter kennis te
brengen van de deelnemers aan
het bestuurdersoverleg (via
extranet), de colleges van B&W
van de 14 Twentse gemeenten
(via brief) en de organisatie (via
intranet).
3. Het moment van besluitvorming
door de regioraad inzake de
invulling van de
bezuinigingsopgave te
verschuiven van 13 november
2013 naar 12 februari 2014.
4. In het verlengde van de
uitkomsten van Twente Plaza II
in uw vergadering van 28
oktober a.s. nader invulling te
geven aan de betekenis van
wettelijke en niet wettelijke taken
in het licht van de
bezuinigingsopgave.
5. De domeinen te verzoeken voor
2014, in overleg met de
portefeuillehouder financiën, met
voorstellen te komen ter
incidentele dekking van de
(voorlopige) taakstelling van
€ 780.000.

Portefeuillehouder:
Dhr. Cazemier

BESLISSING

Conform met inachtneming van:
- Nav 2: de ambitie bij sommige
onderdelen (bijv. de 2 ton bij
consultatiebureaus) mag
minder bescheiden
geformuleerd worden.
- Bij 4: wettelijk betekent niet dat
er geen bezuinigingen mogelijk
zijn middels procesinnovatie.
Nadere uitwerking hoeft niet te
wachten op Twente Plaza II.
- Tijdens de heisessie van 14
oktober wil het DB nader van
gedachten wisselen over de
concretisering van de
bezuiniging.
- Afgesproken wordt de
regioraad in november aan de
hand van een notitie te
informeren over het proces.

ACTIE DOOR
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1. In stemmen met de aanvraag
van Plaatselijk Belang Haarle
om per 8 december 2013 een
nieuwe buurtbus te laten rijden
op het traject Nijverdal-HaarleMariënheem-Raalte;
2. Het buurtbusproject voorlopig
onder te brengen bij de
bestaande buurtbusvereniging
Hellendoorn;
3. Het buurtbusproject onderdeel te
laten uitmaken van de nieuwe
concessie Twents, zoals die
verleend is aan Syntus

Conform.

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Aanvraag nieuw buurtbusproject
Haarle
(reg.nr. 13007249)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

C – Leefomgeving, Economie
--

--

D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

E – Bedrijfsvoering
--

--

F – Gezondheid

ACTIE DOOR
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Voor kennisgeving aannemen

Het DB neemt kennis van de
ingekomen stukken.

Conform vaststellen

Verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

G – Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken

H – Verslagen
1.

Dagelijks bestuur d.d. 9 september
2013

I – Uitnodigingen
1.

Uitnodiging symposium en
filmpremière over het leven en
werk van Jan Jans d.d. 1 oktober
2013

2.

Feestelijke start kanaalzone Hart
van Zuid d.d. 11 oktober 2013

J – Rondvraag
•

•

Dhr. Welten zal donderdag
aanwezig zijn bij de Afval
Estafette en daar spreken over
de gemeente van de toekomst.
Dhr. Van Zwanenburg maakt

ACTIE DOOR
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melding van de samenstelling
van de investeringscommissie
voor het Fonds innovatie in
gemeenten: Dhr. C. Boom (lid
externe cie Agenda van
Twente, en voormalig cvb
Saxion; Dhr. J. Bakker, vanuit
Rijssen Holten. Dit is een oud
ondernemer die zijn sporen
verdiend heeft (werkzaam bij
BDC architecten te Rijssen);
Dhr. M. van den Hemel,
regiodirecteur MKB bij ING.

ACTIE DOOR

