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De heren J.H. Coes, H. van Agteren, drs. mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, , Mevr. dr. ing. G.J.M.Vos
en dhr. drs. H. Haaksema; dhr. Van Rijmenam bij agendapunt E1
De heren P.E.J. den Oudsten, drs. J. Bron, mr. R.S. Cazemier

Verslag Dagelijks Bestuur van 28 oktober 2013
Dhr. Th. Van Rijmenam, directeur GGD Twente, schuift aan bij de behandeling van agendapunt E-1
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

1. Ten vervolge op het in de
vergadering van 7 oktober 2013
genomen besluit inzake TEN-T te
bekrachtigen:
1. de deelname van de heren J.
Bron (portefeuillehouder
Mobiliteit) en A. Timmerhuis
(beleidsadviseur Mobiliteit)
aan de TEN-T days van de
Europese Commissie op 16,
17 en 18 oktober 2013 in
Tallin (Estland);
2. de daaraan verbonden kosten
van vooralsnog € 1.360,00 ten
laste te brengen van het

1. Conform.
2. Het DB ziet de richtlijn graag
ter besluitvorming terugkomen
wanneer het CMT hierover
heeft gesproken.

Bedrijfsvoering

A – Algemeen/Bestuurlijk
1.

Beleid m.b.t. buitenlandse reizen
(reg.nr. 13008208)
Portefeuillehouder:
De heer den Oudsten
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BESLISSING

ACTIE DOOR

De gebruikersbijdragen Regiotaxi
Twente 2014 met ingang van 1
januari 2014 vast te stellen:
1. Voor OV reizigers
(Regiotaxitarief):
- op € 2,05 per OV zone en
- op € 4.10 voor het basistarief.
2. Voor het gereduceerde tarief
(Regiotaxipashouders:
- exact gelijk met het reguliere
bustarief van 2014 (zie
overzicht uit bijlage 1)

Conform.
DB wil geïnformeerd worden over
de stand van zaken m.b.t. het
onderzoek naar de mogelijkheid
van het combineren van
verschillende soorten vervoer via
de Regiotaxi.

LO/Mobiliteit

De tarieven voor het openbaar
vervoer in 2014 met ingang vanaf 8
december 2013 vast te stellen
overeenkomstig bijlage 1.

Conform.

1. Op grond van artikel 1.11 lid 3

Conform.

budget goederenvervoer.
2. De in de bijlage bij dit voorstel
opgenomen richtlijn te hanteren als
beleidskader voor buitenlandse
reizen.
B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Gebruikersbijdragen Regiotaxi
Twente 2014
(reg.nr. 13008210)

Portefeuillehouder:
De heer Bron

2.

Tarieven regionaal openbaar
vervoer 2014
(reg.nr. 13008211)
Portefeuillehouder:
De heer Bron

3.

Voorfinanciering grondaankoop
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BESLISSING

Borne ten behoeve van F35
(bijlagen ter inzage bij secr. MOB)
(reg.nr. 13008213)

van de subsidieverordening
Mobiliteit Regio Twente
instemmen met een constructie
waarbij de ondergrond voor de
fietssnelweg F35 door gemeente
Borne wordt aangekocht van
ProRail waarbij:
- uitbetaling van de subsidie
door Regio Twente vooraf
geschiedt;
- het aankoopbedrag tijdelijk
voor 100% door Regio Twente
wordt voorgefinancierd.
2. Hieraan de voorwaarde te
verbinden dat de kosten van
deze grondaankoop te zijner tijd
worden meegenomen bij de
BDU subsidieaanvraag van
gemeente Borne voor aanleg
van de F35 op deze grond en
worden verrekend conform de
vaste afspraak van een BDU
bijdrage van 50% voor F35
projecten.

Dhr. Welten neemt niet deel aan
de beraadslaging, maar sluit zich
aan bij het genomen besluit.

1. Instemmen met het verlenen van
een bijdrage van 25% aan
gemeente Rijssen-Holten voor
de in aanmerking te nemen
kosten van het project ''Rotonde
Larenseweg-

Conform.

Portefeuillehouder:
De heer Bron

4.

Subsidieaanvraag gemeente
Rijssen-Holten KNG-project
rotonde Larenseweg-Stationsstraat
te Holten
(reg.nr. 13008207)

ACTIE DOOR
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VOORSTEL/ADVIES

Portefeuillehouder:
De heer Bron

Stationsstraat/Dorpsweg' met
een maximum van € 93.438,- in
het kader van het Kwaliteitsnet
Goederenvervoer (KNG)
2. Hieraan de in de toelichting
genoemde voorwaarden te
stellen.
3. De subsidievaststelling te
mandateren aan de
domeindirecteur Leefomgeving.

Subsidieverlening
Verkeersveiligheid Regionaal
Uitvoerings Programma (RUP)
2013
(reg.nr. 13008206)

1. Subsidie verlenen in het kader
van Verkeersveiligheid
Regionaal Uitvoerings
Programma (RUP) 2013 aan de
gemeenten Borne, Enschede,
Haaksbergen, Hengelo, Hof van
Twente en Rijssen-Holten voor
een totaalbedrag van
€ 783.000,00.
2. De overschrijding van
€ 283.000,00 te financieren uit
de opgebouwde reserves binnen
het Programmabudget
Verkeersveiligheid.
3. De subsidievaststelling van
bovengenoemde subsidie,
alsmede programmaaanpassingen en wijzigingen
passende binnen het
vastgestelde budget per

Portefeuillehouder:
De heer Bron

BESLISSING

Conform.

ACTIE DOOR
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BESLISSING

gemeente, te mandateren aan
de domeindirecteur
Leefomgeving.

6.

Subsidieprogramma
Verkeersveiligheid 2014-2015
(reg.nr. 13008215)

Portefeuillehouder:
De heer Bron

1. Instemmen met het voorstel
vanuit
Portefeuillehoudersoverleg
Mobiliteit om gemeenten bij hun
subsidieaanvraag voor
verkeersveiligheid in de
gelegenheid te stellen
subsidieaanvragen in te dienen
tot het maximum bedrag van het
programma verkeersveiligheid
2012-2013. Deze eventuele
aanvullende subsidiebijdragen
tot maximaal € 1,6 miljoen
(€ 800.000,-- per jaar) te dekken
uit de aanwezige reserves
binnen het Programmabudget
Verkeersveiligheid in de BDU.
2. Instemmen met het voorstel om
de gelden binnen het
Programma Verkeersveiligheid
met ingang van 2014 ook open
te stellen voor infrastructurele
maatregelen buiten de
bebouwde kom, waarbij de
ingediende projecten in
aanmerking komen voor een
subsidie van 25%.

Conform.

ACTIE DOOR
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VOORSTEL/ADVIES

3. Instemmen met de voorgestelde
categorisering van de
betreffende educatie- en
communicatieprojecten, waarbij
de projecten, afhankelijk van de
plaatsing onder categorie 1 of 2,
in aanmerking komen voor een
subsidie van 75% (cat.1) of 50%
(cat. 2).
4. Het daarop gebaseerde
subsidieaanvraagformulier
educatie- en
communicatieprojecten 2014
vast te stellen als basis voor de
uitvraag van projecten en de
subsidiering van gemeentelijke
projecten op het gebied van
verkeerseducatie en –
communicatie in 2014.
C – Leefomgeving, Economie
--

--

--

D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

E – Bedrijfsvoering

--

BESLISSING

ACTIE DOOR
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1.

Ombuigingsopgave 2014-2017
(reg.nr. 13008217)

1. Kennis nemen van de “update
ombuigingsopgave 2014 –
2017” en van de harde
“scorelijst”.
2. Duidelijkheid geven over hoe
invulling te geven aan de
betekenis van wettelijke en niet
wettelijke taken.

Gezien het aantal afmeldingen in
het DB wordt niet besloten over dit
voorstel. Wel geeft dhr. Van
Rijmenam een toelichting op het
voorstel. Het DB wil dit agendapunt
volgende keer terug op de agenda
met daarbij aandacht de volgende
onderdelen:
- inzicht in de wettelijke en nietwettelijke taken die worden
uitgevoerd door Regio Twente
en vanuit de algemene
bijdrage worden bekostigd;
- inzicht in de overige
geldstromen (BDU / subsidies /
e.d.) die bij de Regio Twente
binnenkomen.
- inzicht (kwantitatief / kwalitatief
/ fasering) in de kansen die
initiatieven als
procesinnovaties bieden als
structurele bezuiniging.
In de discussie over de
voorgestelde staffel-verdeling, met
structurele en incidentele dekking,
wil het DB voldoende inzicht in, en
argumentatie voor het perspectief
dat uiteindelijk moet leiden tot
structurele bezuinigingen.

Van Rijmenam / concerncontroller

Portefeuillehouder:
De heer Cazemier
(Theo van Rijmenam schuift aan bij
dit agendapunt)
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ACTIE DOOR

2.

Annotatie met betrekking tot
agendapunt Dagelijks Bestuur
EUREGIO d.d. 4 november 2013
inzake samenstelling 3 nieuwe
commissies EUREGIO
(reg.nr. 13008247

De in annotatie voorgestelde wijze
van afstemming te onderschrijven
en in te brengen in het Dagelijks
Bestuur van de EUREGIO en de
Commissie Grens Twente.
Dit houdt in:
1. Regio Twente is het
afstemmend platform en daarin
de Commissie Grens Twente.
2. In het dagelijks bestuur
EUREGIO en via Commissie
Grens Twente richting
EUREGIO vragen om een
duidelijker uitvraag naar
deskundige leden aan te geven.
Welke deskundigheden willen zij
voor de onderscheidende
thema’s van de commissies
3. Uitvraag deskundige leden te
laten verlopen via de colleges
van burgemeester en
wethouders van de gemeenten
en via het dagelijks bestuur
Regio Twente de afvaardiging
binnen Regio Twente laten
verlopen
4. Uitvraag van de Twentse
EUREGIO-Raadsleden in
commissies laten verlopen via
de Commissie Grens Twente en
de voorzitter van deze

Conform.
Hierbij de opmerking dat het DB bij
de EUREGIO aandacht vraagt voor
de communicatie en
terugkoppeling richting de
deelnemende gemeenten.

Actie: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder:
De heer Welten
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commissie te belasten met de
afstemming tussen de andere
partners aan Nederlandse zijde
van de EUREGIO (Regio
Achterhoek en de gemeenten
Coevorden/Hardenberg/Ommen).

3.

Vervallen

--

4.

Brief aan regioraad inzake
beantwoording vragen over
goedkeuring jaarstukken Euregio
(reg.nr. 13008222

In te stemmen met bijgaande
beantwoording van de vragen over
de goedkeuring door Regio Twente
betreffende de jaarstukken
EUREGIO..

Met inachtneming van een aantal
kleine wijzigingen in de brief besluit
DB conform voorstel.

Portefeuillehouder:
De heer Welten
F – Gezondheid
--

--

--

G – Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

Conform vaststellen

Conform.

H – Verslagen
1.

Dagelijks bestuur d.d. 7 oktober

ACTIE DOOR
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ACTIE DOOR

2013

2.

Portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken d.d. 3 oktober
2013

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

3.

Bestuurscommissie Publieke
Gezondheid d.d. 3 oktober 2013

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

I – Uitnodigingen

J – Rondvraag
1. dhr. Van Zwanenburg meldt
dat de portefeuillehouders EZ
op vrijdag 1 november a.s. een
discussie hebben over de
gezamenlijke economische
agenda. Deze discussie heeft
raakvlakken met Twente Plaza
II en de bezuinigingsdiscussie.
Dhr. Welten is tijdens de
bijeenkomst discussieleider.
2. dhr. Van Agteren heeft een
kopie ontvangen van een brief
vanuit de Stichting
Wielerevenementen Dinkelland
over een aanvraag voor een
bijdrage voor het organiseren

LO/Economie
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van het NK Wielrennen. Voor
zover bekend is deze brief niet
officieel bij Regio Twente
binnengekomen en
geregistreerd. Vanuit de
ambtelijke organisatie wordt
contact opgenomen met de
Stichting.
3. mevr. Vos informeert het DB
over de voorgenomen
vernieuwing van de
werkomgeving van het Domein
de
Leefomgeving op de 3 etage
van het Twentehuis. De
medewerkers worden vanaf 6
november tot het einde van het
jaar elders (flexibel)
gehuisvest. Redenen hiervoor
is capaciteit i.v.m. de
huisvesting van Kennispunt
Twente v.a. 1 januari 2014, de
onderbenutting van de
werkplekken in de huidige
setting, de uitstraling als
netwerkorganisatie richting
andere partners (gemeenten /
4 O’s), het benutten van
moment waarop ICT-netwerk
vervangen wordt. Het DB
neemt hier kennis van.

ACTIE DOOR

