DATUM
VOORZITTER

AANWEZIG
AFWEZIG

4 juli 2013
Dhr. P.E.J. den Oudsten

PLAATS
SECRETARIS

Stadhuis Enschede
dr. ing. G.J.M. Vos

TIJDSTIP
PAGINA

11:00 uur
1

De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H. van Agteren, drs. mr. R.G. Welten,
P. van Zwanenburg, drs. J. Bron, dames dr. ing. G.J.M.Vos en drs. E.L. Ruijs
mr. R.S. Cazemier

Verslag Dagelijks Bestuur van 4 juli 2013
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

In te stemmen met de
vervolgaanpak, inclusief een
eventuele overschrijding van
€ 38.000,00 in de exploitatie bij de
jaarrekening Regio Twente 2013.

Het DB besluit tot een aantal
wijzigingen op de gekozen
vervolgaanpak. DB is van mening
dat er op Twente Plaza 2 concrete
keuzes gemaakt moeten worden
over de gewenste Twentse
samenwerking waar tegelijkertijd
de positie van de organisatie Regio
Twente aan de orde is. Gezien de
urgentie (financiële druk +
afschaffen WGR+ + economische
situatie in Twente) is er geen tijd
om te lang te blijven discussiëren.
DB wil daarom tijdens Twente
Plaza 2 een presentatie geven
over haar opvattingen. Na

Secretaris/V.d.
Steen/Oudenaarden

A – Algemeen/Bestuurlijk
1.

Vervolgaanpak heroriëntatie
gemeentelijke Twentse
samenwerking
(reg.nr. 13005441)
Portefeuillehouder:
Dhr. den Oudsten

Bedrijfsvoering (financiering
kosten en extern advies via
BDU): Bekhuis
GGD/Leefomgeving:
herprioriteren
werkzaamheden, zodat geen
extra financiering voor
projectleiding/inzet
medewerkers noodzakelijk
is.
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discussie tijdens Twente Plaza 2
worden deze verwerkt in een
voorstel aan de colleges en raden
van de 14 Twentse gemeenten.
Om deze presentatie voor te
bereiden zal het DB extra
bijeenkomen op zaterdag 31
augustus vanaf 14.00 uur. De heer
De Baas zal gevraagd worden als
gespreksleider. Dekking van het
traject wordt gezocht in het BDUbudget mede omdat de
heroriëntatie is ingegeven door het
aangekondigde wegvallen van de
BDU.
Hiermee worden de discussies
m.b.t. Heroriëntatie gemeentelijke
Twentse samenwerking en m.b.t.
Toekomst Regio Twente (zie A2
DB 24/6/13) gevoegd tot 1 traject.
Hiertoe dient de vervolgaanpak
aangepast te worden.
B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Stand van zaken ten aanzien van
TEN-T Corridor 2
(reg.nr. 13005411)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

Kennis te nemen van de actuele
stand van zaken rond TEN-T
corridor 2

Het DB neemt kennis van de stand
van zaken en verzoekt na de
zomer een voorstel te ontvangen
waarin beschreven is wat de inzet
van Regio Twente zal zijn voor de
call. Dit document zal in meerdere
talen moeten worden opgesteld.

Jilleba en
Leefomgeving/Mobiliteit
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Ook wil DB worden geïnformeerd
hoe het traject eruit ziet om hierop
voor te sorteren en een maximaal
resultaat te behalen. De stand van
zaken zal ook aan de orde worden
gesteld in het DB van de Euregio.

2.

Subsidie uitvraag
Verkeersveiligheid Regionaal
Uitvoerings Programma (RUP)
2013
(reg.nr. 13005413)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

3.

Verdiepte ligging Rijksweg N18 ter
hoogte van MBS
(reg.nr. 13005410)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

1. Instemmen met voorgestelde
subsidie-uitvraag aan de
Twentse gemeenten voor een
totaal bedrag van € 500.000,2. Dit te financieren uit de vrijval
van RUP-projecten uit de
voorgaande jaren.

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2.

1. Instemmen met een regionale
bijdrage van maximaal €
600.000,- voor de verdiepte
ligging van de N18 in
Haaksbergen ter hoogte van de
MBS;
2. Deze bijdrage te financieren uit
het restant
verkeersveiligheidsbudget
Haaksbergen 2012-2013,
het verkeersveiligheidsbudget
Haaksbergen 2014-2015 en de
extra bijdrage in de kosten van
de prijsindexatie voor aanleg

Het DB stemt in met de voorstellen
1 tot en met 4.

ACTIE DOOR
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van de N18;
3. De niet geoormerkte BDU
reserves t.b.v. Duurzaam Veilig
te gebruiken als garantstelling
tot een maximum van
€ 357.500,-;
4. Aan deze bijdrage de in de
toelichting genoemde voorwaarden
te verbinden.
C – Leefomgeving, Economie
1.
D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
1.
E – Financiën
1.
F – Algemene personele aangelegenheden
1.
G – Gezondheid
1.
H – Bedrijfsvoering

BESLISSING

ACTIE DOOR
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Verslag vergaderingen:
a. Dagelijks bestuur d.d. 24 juni
2013
b.Bestuurscommissies:
BO REG+/Ontwikkelagenda
Netwerkstad d.d. 23 mei 2013
b.Bestuurlijke Conferentie
Netwerkstad Twente d.d. 16
april 2013
c.Portefeuillehoudersoverleg:
Mobiliteit d.d. 15 mei 2013
d.Overige

2.

Ingekomen stukken

3.

Uitnodigingen

4.

Rondvraag

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

a. Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Het DB neemt kennis van de
ingekomen verslagen

b. Voor kennisgeving aannemen

ACTIE DOOR

c. Voor kennisgeving aannemen
d. Voor kennisgeving aannemen
N.a.v. bijlage 3 (brief provincie
Overijssel aan dhr. Plasterk): DB
zal richting provincie reageren op
haar brief richting de minister waar
de provincie alleen een rol van de
regio ziet in het sociale domein. Dit
ontkent de inzet van Regio Twente
op toerisme en recreatie(parken),
innovatie, gezondheid en veiligheid
en de bredere arbeidsmarkt.

Secretaris

De heer van Zwanenburg verzoekt
om een verkenning te starten of uit
de vrijvallende middelen van
Agenda van Twente wellicht ook

Actie: LO/Economie
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de WTC organisatie kan worden
bekostigd. WTC moet beter
worden ingebed in het regionale
economische beleid. Vraag is of
Regio Twente het meeste
geëigende gremium is in deze
fase. Van Zwanenburg zal samen
met de heer den Oudsten een
gesprek aangaan met de directeur
en voorzitter van het WTC.
De heer van Agteren meldt dat het
TBT en de stichting Regiobranding
de vereffening van extra kosten
ivm wijziging huisstijl zijn
overeengekomen. Kosten zijn
uiteindelijk flink lager uitgevallen.
Er is een eerste gezamenlijke
bijeenkomst georganiseerd.
De heer Welten informeert naar de
afgesproken ontmoeting met Regio
Achterhoek. Deze wordt ambtelijk
voorbereid, maar loopt vertraging
op o.a. door het vertrek van de
burgemeester van Doetinchem.
Mevrouw Vos geeft aan dat zij veel
van haar organisatie vraagt voor
de diverse trajecten die gaande
zijn (visitatie/ombuigingen,
inrichten salarisadministratie en

ACTIE DOOR
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kennispunt voor netwerkstad,
invoeren nieuw
bedrijfsvoeringsconcept incl. het
afsluiten van DVO’s met o.a. VRT,
programmatisch inrichten
Innovatiesprong etc. etc.). Zij
vraagt daarvoor begrip aan het DB.
DB herkent en erkent dat en geeft
aan tevreden te zijn over de
geleverde resultaten regiobreed.
Afgesproken wordt om in een DB
stil te staan bij het
bedrijfsvoeringconcept dat
momenteel ingevoerd wordt.
Onderdeel maakt uit het
kostprijsmodel dat ontwikkeld is en
in 2014 gehanteerd kan worden.

Bedrijfsvoering:
Weken/Bekhuis/Meijerink

