DATUM
VOORZITTER

AANWEZIG
AFWEZIG

6 mei 2013
Dhr. P.E.J. den Oudsten

PLAATS
SECRETARIS

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

TIJDSTIP
PAGINA

14:30 uur
1

De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H. van Agteren, drs. mr. R.G. Welten, mr. R.S. Cazemier, drs. J.
Bron, mevrouw dr. ing. G.J.M.Vos en de heer drs. H.J. Haaksema
De heer P. van Zwanenburg

Verslag Dagelijks Bestuur van 6 mei 2013
Mevr. Jon Hermans en Dhr. Martin Blikman schoven aan om 15:15 uur (agendapunt-A-1)
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

1. Kennisnemen van de voortgang
van het proces van de
Ontwikkelagenda Netwerkstad
Twente;
2. Bespreken van de relatie tussen
de negen niet-Netwerkstadgemeenten en de thema's van
de bestuurlijke werkconferentie
op 16 mei;
3. Bespreken van de
betrokkenheid van de negen
niet-Netwerkstad-gemeenten
hierin en kennisnemen van het
vervolg van het proces.
4. Instemmen met de verzending
van bijgevoegde brief aan de

Het DB neemt kennis van de
voortgang van het proces van de
Ontwikkelagenda Netwerkstad
Twente en bespreekt de
voorgestelde punten. Het DB is
positief over het proces van de
Ontwikkelagenda. Zowel vanuit de
voorzitter van Netwerkstad Twente
als het DB wordt het belang
onderschreven van een goede en
tijdige betrokkenheid van de negen
niet-Netwerkstadgemeenten en
transparantie op het proces.

LO/Economie en
LO/Netwerkstad

A – Algemeen/Bestuurlijk
1.

Ontwikkelagenda Netwerkstad
Twente
Mevr. J. Hermans komt de
voortgang bespreken
(15:15 – 16:00 uur)
(15 minuten toelichting door
Mevr. Hermans en 15 minuten
voor dialoog)
(reg.nr. 13003717)
Portefeuillehouder:
Dhr. P den Oudsten

Ten aanzien van de brief ter
toelichting op uitnodiging voor de

PAGINA
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

colleges van B&W van de 14
Twentse gemeenten.

BESLISSING

werkconferentie op 16 mei besluit
het DB deze gezamenlijk te laten
versturen door mevrouw Hermans
(voorzitter van Netwerkstad
Twente), mevrouw Maij
(gedeputeerde provincie
Overijssel) en de heer Den
Oudsten (voorzitter Regio Twente).
De brief zodanig redactioneel
aanpassen dat helder is waarom
de negen gemeenten voor de
conferentie genodigd zijn.
In de middag van 16 mei vindt ook
de opening van de High Tech
Factory en de Innovatielezing
plaats bij de UT. Hiermee zoveel
mogelijk rekening houden in het
programma van de conferentie.

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Projectplan Beheer en Onderhoud
Sabimos
(reg.nr. 13003662)
Portefeuillehouder:
Dhr. J. Bron

1. Instemmen met het
projectvoorstel Beheer en
Onderhoud Sabimos
2. Instemmen met de
opdrachtverlening aan Keypoint
Consultancy voor de begeleiding
van fase 1 t/m 4 van het project.
3. De kosten à € 13.600,financieren uit het BDU

Het DB stemt in met de voorstellen
1 t/m 3

ACTIE DOOR
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

1. in te stemmen met het
toekennen van de eerste
bijdrage ad. € 500.000,- uit de
Agenda van Twente ten
behoeve van het project
Oldenzaal Centraal, onderdeel
Groene Loper;
2. gemeente Oldenzaal middels
bijgevoegde beschikking te
informeren omtrent
bovengenoemd besluit.

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2, met daarbij de opmerking
dat de geadresseerde het college
dient te zijn.

LO/Projectbureau Agenda
van Twente

1. in te stemmen met het tweede
subsidieverzoek van de stichting
Human Capital Agenda /
Techniekpact Twente van
€ 110.000;
2. bijgaande beschikking vast te
stellen waarin het eerste en
tweede subsidieverzoek worden
samengevat.

Het DB is inhoudelijk akkoord met
het subsidieverzoek, maar wil
voordat tot toekenning wordt
overgegaan, met het bestuur van
de stichting Human Capital Agenda
in gesprek over de hoogte van de
begrote personeelskosten.

bestedingsplan 2013 (post
regionaal onderzoek BDU) .
C – Leefomgeving, Economie
1.

Bijdrage uit de Agenda van Twente
voor het project Oldenzaal
Centraal (reg.nr. 13003665)
Portefeuillehouder:
Dhr.J. Bron

2.

Voorbereidingskosten Human
Capital
(reg.nr. 13003716)
Portefeuillehouders:
Dhr. P. den Oudsten en
Dhr. P. van Zwanenburg

D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

--

Verder merkt het DB op dat door
bijdragen vanuit Europa, Rijk en
provincie de multiplier voor Twente
en Oldenzaal groot is.

LO/Economie
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2, waarbij de
portefeuillehouder Financiën het
mandaat krijgt om het voorwoord
aan te passen n.a.v. de volgende
opmerkingen:
- bij de beschrijving van
mogelijke toekomstige rol van
Regio Twente opnemen dat
eea gevolgen heeft voor de
opzet van de volgende
begrotingen;
- de mogelijke afschaffing van
de WGR+ minder stellig
formuleren, aangezien nog
geen wetsvoorstel in de
Tweede Kamer is besproken;
- in de begroting, onderdeel
Leefomgeving, wordt duidelijk
aangegeven dat mevr.
Hermans verantwoordelijk is
voor het Programma
Netwerkstad Twente. Zij wordt
tevens uitgenodigd voor de
begrotingsbehandeling tijdens
de regioraad van 3 juli 2013.

BRT/Financiën

Portefeuillehouder:
Dhr. R. Cazemier

1. In te stemmen met de opzet en
inhoud van de bijgevoegde
concept-programmabegroting
2014.
2. In te stemmen met het
bijbehorende regioraadsvoorstel
inzake de programmabegroting
2014.

Aanvullende ombuigingen 2014-

1. In te stemmen met bijgevoegd

Het DB stemt in met het

BRT/Financiën

ONDERWERP

E – Financiën
1.

2.

Begroting 2014
(reg.nr. 13003666)
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

2017
(reg.nr. 13003667)

concept regioraadsvoorstel.
2. Presentatie portefeuillehouder
financiën van 24 april
agenderen als ingekomen stuk
met de mededeling om dit stuk
als informatievoorziening te
betrekken bij de stukken
programmabegroting 2014,
onderzoek naar doelmatigheid
cq bezuinigingen, en
aanvullende ombuigingen
2014-2017 zoals deze in de
regioraad van 3 juli worden
geagendeerd.

regioraadsvoorstel, met inbegrip
van enkele redactionele
opmerkingen.

Portefeuillehouder:
Dhr. R. Cazemier

Het DB stemt niet in met voorstel
2, de presentatie wordt in de tekst
van het regioraadsvoorstel
verwerkt en niet als ingekomen
stuk in de regioraad geagendeerd.
De portefeuillehouder Financiën
heeft het mandaat om deze
wijzigingen door te voeren.
De concretisering van de
ombuigingsvoorstellen worden
voor de regioraad van november
geagendeerd. Dan zal tevens een
voorstel geagendeerd worden met
een uitwerking van de toekomstige
rol Regio Twente.
DB neemt zich voor eea zo vorm te
geven dat een nieuw bestuur dat
na de gemeenteraadsverkiezingen
aan zal treden een goede start kan
maken.

F – Algemene personele aangelegenheden
1.

Vaststellen rechtspositionele
regelingen

1. In te stemmen met de
wijzigingen van hoofdstuk 6a

ACTIE DOOR

Het DB stemt in met de voorstellen
1 t/m 3.

CMT
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ONDERWERP

(reg.nr. 13003668)

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

van de CAR (LOGA-brief
ECCVA/U201300314).

Portefeuillehouder:
Dhr. R. Cazemier

2. In te stemmen met de
technische wijzigingen CARUWO (LOGA-brief
ECCVA/U201300288).

3. In te stemmen met de Regeling
elektronische besluitvoering
inzake rechtspositie (versie 12
maart 2013)

G – Gezondheid
--

--

H – Bedrijfsvoering
1.

2.

Verslag vergaderingen:
a.Dagelijks bestuur d.d. 22 april
2013
b.Bestuurscommissies
c.Portefeuillehoudersoverleg
-Mobiliteit d.d. 3 april 2013
-Financiën d.d. 10 april 2013
-Sport d.d. 17 april 2013
d.Overige

Ingekomen stukken

a. Conform vaststellen
b. c. Voor kennisgeving aannemen

d. -

a. Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.
b. –
c. Het DB neemt kennis van de
verslagen en van de
mededeling van de secretaris
dat het verslag van het
portefeuillehoudersoverleg
Financiën redactioneel
aanpassing behoeft.

BRT/Financiën
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

3.

Uitnodigingen

Uitnodiging FBK Games d.d.
zaterdag 8 juni 2013

Meerdere DB-leden zal bij de FBK
Games aanwezig zijn.

4.

Rondvraag

De portefeuillehouder Mobiliteit
verwijst naar de radenbijeenkomst
‘vervoer en veiligheid op en rond
het Twentse spoor’ die op 30 mei
2013 wordt georganiseerd. Gezien
de gebeurtenissen in België met
het ontsporen van een
goederentrein met gevaarlijke
stoffen, zal dit onderwerp mogelijk
extra aandacht krijgen tijdens deze
bijeenkomst. In de voorbereiding
voor 30 mei wordt deze actualiteit
meegenomen.
Dit onderwerp zal waarschijnlijk
ook ter sprake komen bij het
informele bezoek van
staatssecretaris Mansveld op 13
mei 2013. Tijdens dit bezoek laat
zij zich informeren over de situatie
rondom de PHS.

ACTIE DOOR

LO/Mobiliteit

