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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

In te stemmen met de uitvoering
van de in dit plan opgenomen
activiteiten.

Goed om e.e.a. gecoördineerd uit
te voeren en daarmee ook een
draaiboek te ontwikkelen. Over
twee weken de brief aan de
colleges in DB. Daarin dient
ingegaan te worden op het verdere
proces in het kader van de
heroriëntatie inclusief de wens van
het DB zoveel als mogelijk in de
huidige setting door te gaan t.b.v.
de continuïteit in het proces van
doorontwikkeling (afbouw/opbouw)
naar nieuwe gewenste setting.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten een Plan van
aanpak vast te stellen voor
activiteiten die vanuit Regio
Twente worden uitgevoerd in
verband met de op 19 maart
2014 te houden
gemeenteraadsverkiezingen.
Het gaat daarbij onder
andere om het regelen van
de samenstelling van
bestuursorganen van Regio
Twente en de
informatievoorziening over
het functioneren van Regio
Twente aan college- en

A – Algemeen/Bestuurlijk
1.

Plan van aanpak activiteiten in
verband met de
gemeenteraadverkiezingen
(reg.nr. 14001016)
Portefeuillehouder:
Dhr. Den Oudsten
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raadsleden, in het bijzonder
regioraadsleden.
B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Actualisatie convenant Regio
Twente - ROCOV Twente
(reg.nr. 14001017)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

1. Het geactualiseerde convenant
Regio Twente - ROCOV Twente
vast te stellen (bijlage 1);
2. De brief vast te stellen aan de
Koninklijke vereniging van
Eervol ontslagen Officieren van
de Nederlandse Krijgsmacht
met de mededeling dat Regio
Twente haar niet beschouwt als
een gekwalificeerde
convenantpartner (bijlage 2);
3. De brief vast te stellen aan de
Stichting Zorgbelang met de
mededeling dat Regio Twente
haar niet beschouwt als een
gekwalificeerde
convenantpartner maar met het
aanbod om voor haar
afgevaardigden op zoek te gaan
naar een passende organisatie
zodat de belangen van reizigers
met een mobiliteitsbeperking
voldoende geborgd blijven in
ROCOV Twente (bijlage 3);
4. De brief vast te stellen aan de
Vereniging Studentenbelangen
openbaar vervoer met de

Bij punt 5 ‘en de brieven’
schrappen – uitgaan van reguliere
ondertekening.
Voor het overige conform.

Regio Twente is als
concessieverlener voor het
regionaal openbaar vervoer
verplicht overleg te voeren
met
consumentenorganisaties
die voldoen aan enkele
wettelijke criteria. Om dit
overleg vorm te geven, is het
Regionaal Overleg
Consumentenorganisaties
Openbaar Vervoer Twente
(ROCOV Twente) opgericht.
Regio Twente en ROCOV
Twente hebben in 2002 een
convenant gesloten om de
samenwerking in te kaderen.
In overleg met het ROCOV
heeft het dagelijks bestuur
heeft besloten dit convenant
te actualiseren. Voorts heeft
het dagelijks bestuur
besloten de Koninklijke
vereniging van Eervol
ontslagen Officieren van de
Nederlandse Krijgsmacht,
Stichting Zorgbelang en
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mededeling dat Regio Twente
haar niet beschouwt als een
gekwalificeerde
convenantpartner maar met het
aanbod om met haar
vertegenwoordigers te
overleggen op welke wijze de
doelgroep studenten en
scholieren beter betrokken kan
worden bij ROCOV Twente
(bijlage 4);
5. De portefeuillehouder Mobiliteit
te mandateren om het
convenant en de brieven
namens het dagelijks bestuur te
ondertekenen.

TOELICHTING

Vereniging
Studentenbelangen
openbaar vervoer een brief
te sturen waarin wordt
aangegeven dat zij, op basis
van de wettelijke criteria, niet
meer worden beschouwd als
een convenantpartner. Aan
de twee laatstgenoemde
organisaties wordt het
aanbod gedaan om te bezien
via welke organisatie de
belangen van reizigers met
een beperking en studenten
bij het ROCOV betrokken
kunnen blijven.

C – Leefomgeving, Economie
1.

Project Digitalisering Twentse
Dagbladen
(reg.nr. 14001018)
Portefeuillehouder:
Dhr. Van Zwanenburg

1. In te stemmen met verlenging
van de subsidietermijn van het
project Digitalisering Historische
Twentse kranten tot 1 juli 2014;
2. Kennis te nemen van bijgaande
brief van de Stichting
Digitalisering Historische
Twentse Kranten.

Conform.

In het kader van het Fonds
Sport en Cultuur van de
Agenda van Twente heeft de
Stichting Digitalisering
Historische Twentse Kranten
subsidie gekregen om
financiële middelen te
zoeken voor de uitvoering
van het project Digitalisering
Twentse Dagbladen 18401995. De Stichting heeft
gevraagd de subsidietermijn
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te verlengen tot 1 juli 2014
omdat een belangrijk
onderdeel, de
crowdfundingactie, pas in het
voorjaar van 2014 plaats
vindt.
2.

Afrekening opstartfase
startbijdrage Dynamisch
Vakmanschap Twente als
onderdeel van de Human Capital
Agenda Twente
(reg.nr. 14001019)

1. De subsidie vast te stellen op
€ 50.000,-2. Het restant subsidiebedrag van
€ 10.000,00 aan het ROC van
Twente uit te betalen;
3. Bijgaande beschikking vast te
stellen

In het onderwerp ‘startbijdrage’
schrappen.
Voor het overige conform.

In het kader van de Human
Capital Agenda Twente heeft
het ROC van Twente in 2013
een programmamanager
aangesteld die de verbinding
heeft gelegd tussen alle
activiteiten die onder het
programma Dynamisch
Vakmanschap Twente
(gaan) vallen. Het
programma Dynamisch
Vakmanschap Twente richt
zich op het realiseren van de
in het Twents
Arbeidsmarktperspectief
2020 vervatte doelstellingen.

1. Een vierde voorschot ter grootte
van € 7.200 beschikbaar te
stellen aan Medimate B.V. voor
het project NirionPlus en hiertoe
bijgaande beschikking af te
geven.
2. De subsidiebijdrage aan Oost
N.V. van het project Field Lab

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten een voorschot en
een eindafrekening te
verstrekken in het kader van
de ambitie ‘het versterken
van de sociaaleconomische
structuur en de innovatieve
ontwikkelingen in Twente’.

Portefeuillehouder:
Dhr. Van Zwanenburg

3.

1. 4e voorschot project ‘NirionPlus
van Medimate B.V.
2. Eindafrekening FieldLab for
Client Centered Care – fase 2
van Oost N.V.
(reg.nr. 14001020)
Portefeuillehouder:
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4.

Samenwerking met Regio
Achterhoek
(reg.nr. 14001021)
Portefeuillehouders:
Dhr. Den Oudsten &
Dhr. Welten

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

for Client Centered Care – fase
2 definitief vast te stellen op €
50.000, het restantbedrag ad €
5.000 uit te betalen en hiertoe
bijgaande beschikking af te
geven.

1. Kennis te nemen van verslag
overleg met het algemeen
bestuur van de Regio
Achterhoek op 20 januari 2014.
2. De verkenning voort te zetten op
de thema’s:
a. Samenwerking en afstemming
in Euregionaal verband /
Interreg V.
b. Innovatie.
c. Energie en duurzaamheid.
d. Arbeidsmarkt.
3. De secretaris opdracht te geven
hiervoor in overleg met Regio
Achterhoek een voorstel voor te
bereiden.
4. Een uitspraak te doen of
krimp/demografische
ontwikkeling aan de te
verkennen thema’s wordt
toegevoegd.

TOELICHTING

1. Project ‘NirionPlus’ van
Medimate B.V.. Medimate
ontwikkelt twee Multi labchips (combinatiechips), één
voor het meten van natrium,
kalium en creatinine in
capillair bloed en in urine.
Regio Achterhoek heeft inmiddels
voorgesteld de focus te leggen bij
2a en b.
DB neemt kennis van het
standpunt en besluit voor wat
betreft 2:
- focus op 2a en b en bij a de
koppeling met arbeidsmarkt te
maken;
energie en duurzaamheid af te
spreken elkaar te informeren.
DB besluit conform t.a.v. 1 en 3.
DB besluit bij 4 het woord ‘krimp’ te
schrappen en vooralsnog geen
uitspraak te doen – dat is immers
aan de gemeenten. Wel kan het
DB zich voorstellen dat dhr. Sijbom
van Hof van Twente (tot op heden
de enige Twentse deelnemer aan
initiatief BZK m.b.t.
anticipeerregio’s) samen met KISS
(recente bijeenkomst over
demografische ontwikkeling) een
advies geeft aan de Twentse

Naar aanleiding van een
overleg met Regio
Achterhoek heeft het
dagelijks bestuur besloten
nader te verkennen welke de
mogelijkheden er zijn voor
samenwerking met Regio
Achterhoek op de thema’s
Euregio/Interreg V, innovatie,
arbeidsmarkt, duurzaamheid
en energie.
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wethouders/gemeenten om al dan
niet gezamenlijk actief de
aansluiting te zoeken bij het BZKinitiatief m.b.t. de anticipeerregio’s.
D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
1.

Grondruil in Het Hulsbeek
(reg.nr. 14001022)
Portefeuillehouder:
Dhr. Van Agteren

Over te gaan tot ruiling van een
aantal gronden/percelen in het
noordwestelijke deel van Het
Hulsbeek

Conform.

In het kader van de
ruilverkaveling SaasveldGammelke vindt in het
noordwestelijke deel van Het
Hulsbeek een grondruil
plaats tussen een
particuliere eigenaar en
Regio Twente waardoor er
een logischer verdeling van
de gronden ontstaat,
waardoor Regio Twente
mogelijkheden verkrijgt om
de routenetwerken in dit
gedeelte van Twente verder
te verbeteren.

1. De lopende WGA eigen risico
verzekering bij REAAL / De
Goudse Schadeverzekeringen te
beëindigen met terugwerkende
kracht per 1 januari 2014.
2. Het WGA eigen risico niet te
herverzekeren en daadwerkelijk

Conform.
In aanvulling:
- risicoparagraaf hierop
aanpassen;
ziet het DB een concreet
voorstel tegemoet t.b.v. de
besteding van de vrijkomende

Het dagelijks bestuur heeft
besloten de lopende WGA
eigen risico verzekering bij
REAAL / De Goudse
Schadeverzekeringen te
beëindigen met
terugwerkende kracht per 1

E – Bedrijfsvoering
1.

Beëindiging WGA eigen risico
verzekering
(reg.nr. 14001023)
Portefeuillehouder:
Dhr. Cazemier
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voor eigen rekening te nemen.

2.

Corporate Communicatievisie
Regio Twente
(reg.nr. 14001024

BESLISSING

middelen, waarbij de passage
die daarover in het voorstel is
opgenomen nader wordt
uitgewerkt.

In te stemmen met de ‘Corporate
Communicatievisie Regio Twente’.

Conform.

Voor kennisgeving aannemen

N.a.v. de brief van EOA neemt het
DB kennis van het aanstaande

Portefeuillehouder:
Dhr. Den Oudsten

F – Gezondheid
--

--

G – Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 14001025)

TOELICHTING

januari 2014 en het WGA
eigen risico niet te
herverzekeren en
daadwerkelijk voor eigen
rekening te nemen. Hiermee
wordt in ieder geval voor de
komende twee jaar een
aanzienlijke besparing
bereikt.
Het dagelijks bestuur heeft
ingestemd met de ‘Corporate
Communicatievisie Regio
Twente’. Deze visie vormt de
kapstok voor de corporate
communicatie. Het is als het
ware een leidraad voor de
verbinding van de
taakvelden / domeinen van
Regio Twente. Waar vind je
elkaar en waar – naar wie –
heb je een gezamenlijk
belang.
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portefeuillehoudersoverleg
recreatie en toerisme en economie
over de thans voorliggende
locatiekeuze.
H – Verslagen
1.

Dagelijks bestuur d.d. 3 februari
2014

Conform vaststellen

Conform.

2.

Portefeuillehoudersoverleg
Financiën d.d. 29 januari 2014

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

3.

Portefeuillehoudersoverleg Milieu,
Afval en Duurzaamheid d.d.
29 januari 2014

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

4.

Bestuurscommissie Publieke
Gezondheid d.d. 30 januari 2014

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

I – Uitnodigingen
--

--

J – Rondvraag
DB blikt terug op de regioraad van
afgelopen woensdag. Deze
vormde de afsluiting van een

Bedrijfsvoering
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constructieve bestuursperiode
waarin veel is bereikt.
DB constateert dat de voorstellen
m.b.t. ombuigingen
afval/duurzaamheid het niet
gehaald hebben en derhalve de
nog niet ingevulde taakstelling
verhoogd is.
Complimenten voor de helderde
presentatie van dhr. Regtuijt.

TOELICHTING

