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De heren P.E.J. den Oudsten (m.u.v. agendapunt E-2 en J), J.H. Coes, H. van Agteren (m.u.v. agendapunt
E-2), drs. mr. R.G. Welten, mr. R.S. Cazemier, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron, dames dr. ing. G.J.M.Vos
en drs. E.L. Ruijs ; dhr. Van Rijmenam bij agendapunt E2

AFWEZIG

Verslag Dagelijks Bestuur van 11 november 2013
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

1. Kennis te nemen van de stand
van zaken t.a.v. de NoordzeeBaltics Corridor (NBC).
2. Ter bespreking het
vervolgproces om te komen tot
concrete (subsidiabele)
projectvoorstellen en tot
een adequate governance
structuur.

Het DB neemt kennis van de
stand van zaken, complimenteert
de ambtelijke inzet en stemt in
met het vervolgproces zoals
opgenomen in het voorstel.

LO/Mobiliteit

A – Algemeen/Bestuurlijk
--

--

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.
Stand van zaken ten aanzien van
TEN-T Noordzee-Baltics Corridor
(NBC)
(reg.nr. 13008573)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

C – Leefomgeving, Economie
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

1.

Agenda van TwenteInternationaal Onderwijs
(reg.nr.13008574)

1. De subsidiebijdrage aan
Stichting Internationaal
Onderwijs Twente (SIO) voor
wat betreft het aanbieden van
Internationaal Basisonderwijs in
Twente voor de schooljaren
2010-2011 en 2011-2012 beide
definitief vast te stellen op
€ 65.000 en het restbedrag ad
€ 26.000 uit te betalen;
2. De subsidiebijdrage aan SIO
ten
behoeve van schooljaar 20122013 voor wat betreft
Internationaal Basisonderwijs,
ad € 65.000 beschikbaar te
stellen;
3. De subsidiebijdrage aan SIO
voor wat betreft het aanbieden
van Internationaal Voortgezet
Onderwijs in Twente voor het
schooljaar 2011-2012 definitief
vast te stellen op € 52.500 en
het restbedrag ad
€ 10.500 uit te betalen;
4. De subsidiebijdrage aan SIO
ten
behoeve van de schooljaren
2012-2013 en 2013-2014 voor
wat betreft het aanbieden van
Internationaal Voortgezet

Conform

Portefeuillehouder:
Dhr. den Oudsten

ACTIE DOOR
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Onderwijs, ad tweemaal
€ 52.500 beschikbaar te
stellen;
5. De stichting Internationaal
Onderwijs Twente (SIO)
middels
bijgevoegde beschikkingen te
informeren omtrent
bovengenoemde besluiten.
D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
1.

Aankoop en verkoop van de
opstallen aan de Binnenweg 15 te
Oldenzaal en het aangaan van
een erfpachtovereenkomst voor
de ondergrond met de fam.
Remerink te Oldenzaal.
(reg.nr. 13008575)
Portefeuillehouder:
Dhr. van Agteren

1. Instemmen met het vergoeden
van de waarde van de opstallen
aan de Binnenweg 15 te
Oldenzaal aan mevrouw M.G.T.
Egbers - Bos ten bedrage van €
165.000,-- conform hetgeen is
bepaald in artikel 9 van de akte
van erfpacht d.d. 28 november
1974.
2. Instemmen met de verkoop van
betreffende opstallen aan de
familie E.G.L. Remerink ter
waarde
van € 165.000,-- kosten koper
waarmee tevens de extra kosten
voor Regio Twente betreffende
overdrachtsbelasting,
notariskosten, e.d. zijn gedekt.
3. Instemmen met het uitgeven

Conform

ACTIE DOOR
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van het recht voor erfpacht en het
recht van opstal van de
grondpercelen aan de Binnenweg
15 te Oldenzaal aan de familie
E.G.L. Remerink voor een
pachtsom van € 7.500,-- per jaar
(prijspeil 2014).
4. Instemmen met de aanvullende
overeenkomst op verzoek van de
Rabobank om het de familie
E.G.L. Remerink mogelijk te
maken om een hypotheek op te
nemen en de bovengenoemde
transacties mogelijk te maken.
5. Instemmen met een mandaat
aan de portefeuillehouder, de
heer H. van Agteren, voor
vaststelling van de definitieve
tekst van de
erfpachtovereenkomst.
E – Bedrijfsvoering
1.

CAR-UWO wijzigingen i.v.m.
verandering regeling werktijden
(reg.nr. 13008576
Portefeuillehouder:
Dhr. Cazemier

In te stemmen met de CAR-UWO
wijzigingen i.v.m. verandering
regeling werktijden
(LOGA-brief
ECCVA/U201300476) en deze op
te nemen in de
Arbeidsvoorwaarden en
regelingen Regio Twente.

Conform. Het voorstel bemoeilijkt
niet het traject van ‘Werken voor
de Twentse Overheid”.

ACTIE DOOR
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VOORSTEL/ADVIES
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ACTIE DOOR

2.

Update ombuigingsopgave 2014
– 2017
(reg.nr. 13008577)

1. Kennis nemen van de “update
ombuigingsopgave 2014 –
2017” en meer in het
bijzonder van de antwoorden
op de door u gestelde vragen
met betrekking tot:
 Overzicht wettelijk / niet
wettelijk (bijlage 1)
 Inzicht in geldstromen
(inkomsten) (bijlage 2)
 Kansen procesinnovaties
(bijlage 3)
2. Duidelijkheid geven over hoe
invulling te geven aan de
betekenis van wettelijke en
niet
wettelijke taken.

Het DB neemt kennis van het
voorstel. BMC wordt gevraagd
mee te denken over de mogelijke
procesinnovaties.

Actie: directeur GGD (ambtelijk
opdrachtgever)/concerncontroller

Portefeuillehouder:
Dhr. Cazemier

De PH Financiën waren
ontevreden over de voortgang van
de bezuinigingen. Er zal een brief
richting PH en regioraad gaan
waarin wordt aangegeven welke
bezuinigingen al wel zijn
gerealiseerd (rest €2,5 miljoen
taakstelling, prijscompensatie) en
welke tegenvallers zijn
opgevangen.
Grootste tegenvaller bestaat uit de
loonontwikkeling die bekend werd
nadat begroting 2013 was
vastgesteld: €450.000. Verwacht
was deze op te vangen via
e
financieringsresultaat. Bij 2
BERAP blijkt dat rente zodanig
gedaald is dat deze redenering
voor het eerst sinds jaren niet
opgaat.
Vooralsnog heeft DB er
vertrouwen in dat het lukt om
binnen de wettelijke kaders de
bezuinigingen te realiseren; zijn er
signalen dat dit niet gehaald wordt

Brief:
secretaris/concerncontroller

PAGINA

6/7
NR.

ONDERWERP
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dan zal er een voorstel richting
gemeenten moeten gemaakt
worden waarin inzichtelijk
gemaakt wordt wat de
consequenties dan wel keuzes
zijn voor het wel behalen van de
bezuinigingen.
9 december wordt concreet
voorstel voorgelegd.
Portefeuillehouder zal wethouders
actief meenemen in dat wat in
gang is gezet om bezuiniging te
realiseren.
F – Gezondheid
--

--

G – Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aannemen

Conform

H – Verslagen
1.

Dagelijks bestuur d.d. 28 oktober
2013

Conform vaststellen

Conform

2.

Portefeuillehoudersoverleg
Financien d.d. 3 oktober 2013

Voor kennisgeving aannemen

Conform

ACTIE DOOR
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I – Uitnodigingen
--

--

J – Rondvraag
Het DB staat stil bij het overlijden
van dhr. Karsten. Condoleances
zijn ook namens het DB
overgebracht aan de familie.
Complimenten worden gegeven
voor het Transitiearrangement
Jeugdzorg Twente, dat kon
rekenen op een goede pers.
De heer van Zwanenberg koppelt
terug over de themasessie van de
PH EZ. Hier wordt op 12
december een vervolg
aangegeven.

ACTIE DOOR

