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De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H. van Agteren, drs. mr. R.G. Welten, mr. R.S. Cazemier,
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AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 9 september 2013
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

A – Algemeen/Bestuurlijk
--

--

--

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Definitieve subsidieverlening
project Auke Vleerstraat Fase 3b
(reg.nr. 13006915)
Portefeuillehouder:
De heer Bron

1. Instemmen met het verlenen van
de volgende bijdragen in de
projectkosten van de Auke
Vleerstraat fase 3B:
- een bijdrage van 30% met een
maximum van € 345.000,- in het
kader van Beter Benutten;
- een bijdrage van 50% met een
maximum van € 645.000,- in het
kader van het UVP 2012-2013
(BDU-reservering
Innovatiedriehoekprojecten);

Het DB stemt in met de voorstellen
1 tot en met 3.

ACTIE DOOR
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

2. Hieraan de in de toelichting
genoemde voorwaarden te
verbinden;
3. De subsidievaststelling te
mandateren aan de directeur
Leefomgeving
C – Leefomgeving, Economie
1.

Afstemming intergemeentelijk
afvalbeleid Twente
(reg.nr. 13006803)
Portefeuillehouder:
De heer R. Cazemier

2.

Antwoord op brief van de
gemeente Enschede over
eventuele bijdrage gemeenten in
exploitatie IJsbaan Twente
(reg.nr. 13006579)

Kennisnemen van het eindrapport
" Onderzoek meerwaarde
afstemming intergemeentelijk
afvalbeleid Twente " en het
vervolg.

Het DB neemt kennis van het
eindrapport en het vervolg.

Instemmen met verzending van
bijgaande concept-brief aan
wethouder Wallinga van Enschede

Het DB stemt in met de verzending
van de brief. Verduidelijkt zal
worden dat afwijzing geldt voor
beide verzoeken. Het DB verleent
mandaat aan de directeur om de
brief aan te passen.

1. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een
vijfde voorschot van € 22.365
aan Apollo Vredestein voor het

Het DB stemt in met de voorstellen
1 tot en met 3 en markeert dat de
bijdrage aan Pioneering vanuit
Regio Twente na dit project stopt.

Portefeuillehouder:
De heer P. van Zwanenburg

3.

e

1. 5 voorschot project ‘Stil Veilig
Wegverkeer’ van Apollo
Vredestein.
e
2. 3 voorschot project ‘Daring

LO/Economie
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

Applications & Innovations in
Sensor Systems’ (Daisy) van
Thales Nederland BV.
e
3 3 voorschot en verlenging
project ‘vernieuwend
ondernemen in de bouw, fase
II’ van stichting Pioneering.

project Stil Veilig Wegverkeer
en hiertoe bijgaande
beschikking af te geven.
2. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een
derde voorschot van € 81.383
aan Thales Nederland BV voor
het project Daisy en hiertoe
bijgaande beschikking af te
geven.
3. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een
derde voorschot van € 750.000
en de projectperiode met 2 jaar
te verlengen voor het project
‘vernieuwend ondernemen in
de bouw, fase II’ van de
stichting Pioneering. Hiertoe de
bijgevoegde beschikking af te
geven.

(reg.nr. 13006914)

Portefeuillehouder:
De heer den Oudsten

BESLISSING

ACTIE DOOR

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2. De onderbouwing van het
WTC-voorstel dient aangescherpt
te worden in het regioraadsvoorstel
en het stuk kan naar de openbare
agenda.

Actie: LO/Economie

4.
Besteding resterende middelen
Agenda van Twente
(reg.nr.13006916)
Portefeuillehouder:
De heer den Oudsten

1. In te stemmen met onderhavig
voorstel tot toekenning en dit
voor te leggen aan de Externe
Commissie en het PHO EZ op 3
oktober;
2. Afhankelijk van de adviezen
onderhavig voorstel te
verwerken tot een
regioraadsvoorstel voor de
vergadering van 13 november
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

Voor kennisgeving aannemen

Het DB stuurt ROC een
ontvangstbevestiging, waarin
aangegeven wordt dat Regio
Twente niet over
volwasseneneducatie gaat.

LO/Economie

en deze vooraf te agenderen in
uw vergadering van 7 oktober.
D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

E – Bedrijfsvoering
--

--

F – Gezondheid
--

--

G – Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken

H – Verslagen
1.

Dagelijks bestuur d.d. 26 augustus
2013

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Mobiliteit d.d. 3

Voor kennisgeving aannemen

Conform
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juli 2013

3.

POWI overleg d.d. 20 juni 2013

Voor kennisgeving aannemen

Conform

4.

Portefeuillehoudersoverleg Sociale
Zaken d.d. 20 juni 2013

Voor kennisgeving aannemen

Conform

5.

Portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken d.d. 20 juni
2013

Voor kennisgeving aannemen

Conform

I – Uitnodigingen
1.

Uitnodiging Vereniging
Oudheidkamer Twente d.d. 20
september 2013

J – Rondvraag
--

--

De heer Welten verzoekt of
Internationalisering als thema kan
worden opgenomen in de
ontmoeting met Regio Achterhoek.
N.a.v. een discussie in
Netwerkstad zal ook in
regioverband gekeken kunnen
worden in welke mate

Actie: LO/Economie iom
Noppen

Actie: LO/Economie: stand
van zaken samenwerking
internationalisering
agenderen voor DB
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BESLISSING

ACTIE DOOR

internationalisering en bijvoorbeeld
het bundelen van
informatiestromen op gebied van
Europese subsidies past in
toekomstig profiel van Twentse
samenwerking, dan wel als
onderwerp binnen SSNT.

Actie: LO/Economie:
sonderen uitbreiding
netwerkstadinitiatief op
gebied van subsidies naar
Twentse schaal bij
netwerkstad en overige
gemeenten.

De heer Beune is per 1 september
voor 2 dagen in de week begonnen
als trekker van de Human Capital
Agenda Twente - Techniekpact.
Een team is rondom hem
geformeerd met medewerkers van
Saxion, Thales en de provincie om
hier met kracht een vervolg aan te
geven.

