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Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 maart 2014
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

In te stemmen met bijgaande
brief aan de formateurs van
colleges van burgemeester en
wethouders van de
regiogemeenten en daarbij te
kiezen uit één van de volgende
opties:
1. alle gemeenten bijgaande
brief;
2. alle netwerksteden bijgaande
brief en de overigen
gemeenten
de brief zonder netwerkstad
passages in brief en bijlage;
3. alle gemeenten bijgaande brief
met in de brief en bijlage
opgenomen achter de kopjes
netwerkstad “(alleen voor

Het DB heeft een aantal tekstuele
en inhoudelijke opmerkingen. De
opsommingen, zoals opgenomen
in de bijlage bij de brief, inkorten
tot bij voorkeur 1 zin per thema.

Het dagelijks bestuur van
Regio Twente heeft besloten
een brief te sturen aan
formateurs van de te formeren
Twentse colleges na de
raadsverkiezingen van 19
maart 2014. Met deze brief
beoogt het dagelijks bestuur
dat èn de regionale
samenwerking(sonderwerpen)
een plaats krijgen in de
collegeakkoorden èn dat er
een zekere mate van
afstemming is in de
akkoorden over deze
onderwerpen. Er worden
concrete tekstsuggesties voor

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Formateurbrief ten behoeve van
de onderhandelingen over de
collegeakkoorden in de Twentse
gemeenten na de
raadsverkiezingen van 19 maart
2014
(reg.nr. 14001890)
Portefeuillehouder:
Dhr. Den Oudsten

Het DB geeft mandaat aan de
voorzitter om de brief op
onderdelen aan te passen.
Het DB kiest voor optie 3, waarbij
alle gemeenten dezelfde brief
ontvangen.
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Netwerksteden)”

2.

Heroriëntatie gemeentelijke
Twentse samenwerking en in
relatie daarmee de verkiezing van
de leden van de bestuursorganen
van Regio Twente
(reg.nr. 14001891)
Portefeuillehouder:
Dhr. Den Oudsten

In te stemmen met bijgaande
brief
aan de colleges van
burgemeester en wethouders van
de regiogemeenten.

TOELICHTING

het collegeakkoord
voorgesteld.

Conform.
Verder geeft de voorzitter een
terugkoppeling op de gesprekken
voor de vorming van de
stuurgroep van burgemeesters.
Van belang is dat binnen de
stuurgroep de resultaten van het
proces tot nu toe als uitgangspunt
dienen, en niet opnieuw ter
discussie komen te staan.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten een brief te sturen
aan de colleges van
burgemeester en wethouders
van de Twentse gemeenten
waarin voorgesteld wordt een
stuurgroep in te stellen van
enkele burgemeesters,
waaronder de voorzitter van
Regio Twente, die een
voorstel maakt voor de
uitwerking van een
vernieuwde regionale
samenwerking in Twente. In
deze uitwerking moet aan de
orde komen een
Twente(be)raad van
raadsleden, dagelijks sturing
door gemeentelijke
portefeuillehouders en
ambtelijke ondersteuning
vanuit een Twentebedrijf.
Voorts vraagt het dagelijks
bestuur in de brief aandacht
voor het opnieuw
samenstellen van de
regioraad en het dagelijks
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bestuur in verband met de
gemeenteraadsverkiezingen.

B - Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Samenwerkingsovereenkomst
Nationale Data Openbaar
Vervoer (NDOV)
(reg.nr. 14001892)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

1. De samenwerkingsovereenkomst Nationale Data
Openbaar Vervoer aan te
gaan.
2. De portefeuillehouder
Mobiliteit
voor de ondertekening hiertoe
te mandateren.
3. In te stemmen met een
jaarlijkse bijdrage van
€ 15.989,- (prijspeil 2014) in
de
kosten van de organisatie en
het beheer van de NDOVorganisatie voor een periode
van 5 jaar.
4. De jaarlijkse bijdrage voor
2014 te financieren uit de BDU
reservering Sabimos en vanaf
2015 de bijdrage op te nemen
als verplichting in de jaarlijkse
BDU bestedingsplannen.

Conform.

Regio Twente stemt met de
ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst
Nationale Data Openbaar
Vervoer (NDOV) in met de
duurzame samenwerking
tussen de overheden ten
behoeve van de verbetering
van de OV-reisinformatie.
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2.

Actualisatie masterplan
fietssnelweg F35
(reg.nr. 14001893)

1. Het geactualiseerde
masterplan
F35 vast te stellen en daarmee
in te stemmen met:
• het geactualiseerde
voorontwerptracé
• handhaving van het
ambitieniveau F35 voor
wat betreft inrichting en
ontwerp
• handhaving van de
planning (realisatie F35
in 2020)
• de geactualiseerde
kostenraming
2. a. In te stemmen met de
werkwijze om, na vaststelling,
het geactualiseerde
masterplan F35 voor te
leggen aan de betrokken
gemeenten ter vaststelling in
hun colleges van
burgemeester en wethouders
en hun te verzoeken de
realiseerbaarheid ruimtelijk te
borgen voor zover dit in het
verleden nog niet is gebeurd.
b. Daarbij een
informatiebijeenkomst F35
aan te bieden ten behoeve
van de (nieuwe)

Conform

Bij de aanleg van de
fietssnelweg F35 in Twente
geldt het zogenaamde
masterplan F35 als
uitgangspunt. Hierin ligt het
voorontwerptracé van de F35
vast en de inrichtingseisen.
Het masterplan dat dateerde
uit 2009 is geactualiseerd en
opnieuw door het dagelijks
bestuur vastgesteld. Het
dagelijks bestuur verzoekt de
colleges van burgemeester en
wethouders van de acht
gemeenten waarin de F35
loopt het plan eveneens vast
te stellen.

Portefeuillehouder:
Dhr. Bron
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1. In te stemmen met het
verlenen van subsidie in het
kader van Beter Benutten en
de BDU reservering F35 aan
de in de toelichting genoemde
projecten voor een
totaalbedrag van
€ 1.395.650,- excl. BTW.
2. Hieraan de in de toelichting
genoemde voorwaarden te
verbinden.
3. De subsidievaststelling te
mandateren aan de
domeindirecteur
Leefomgeving.

Conform.

Het dagelijks bestuur stemt in
met een bijdrage van €
1.395.650,- voor een vijftal
deeltracés van de
fietssnelweg F35 in de
gemeenten Borne, Almelo en
Wierden. Deze onderdelen
worden in 2014 uitgevoerd.
Hiermee is weer een stap
gezet in de richting van de
realisatie van de gehele F35
als drager van het
hoofdfietsnetwerk Twente.

In te stemmen met:
1. het verlenen van een
financiële bijdrage van €
400.000 (prijspeil 2014) per
jaar voor een periode van 15
jaar gerekend vanaf december
2017 voor de treinverbinding
Hengelo-Bad BentheimBielefeld.
2. het toezeggen van de
financiele bijdrage onder de

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten om per jaar €
400.000 beschikbaar te
stellen voor de regionale
treinverbinding tussen
Hengelo-Bad BentheimBielefeld, waarvan het de
bedoeling is dat de trein in
december 2017 ook
daadwerkelijk gaat rijden. Wel
is de voorwaarde gesteld dat

gemeenteraden (medio
2014).

3.

Subsidieverlening deeltracés
fietssnelweg F35 in Borne,
Almelo en Wierden
(reg.nr. 14001894)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

4.

Grensoverschrijdende
treinverbinding Hengelo-Bad
Bentheim-Bielefeld
(reg.nr. 14001895)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron
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voorwaarde dat alle andere
betrokken partners ook hun
aandeel in de cofianciering
definitief hebben toegezegd

TOELICHTING

alle andere betrokken
partners ook hun aandeel in
de cofianciering definitief
hebben toegezegd. Deze
regionale
grensoverschrijdende
treinverbinding kan de sociaal
economische structuur in het
Duits-Nederlandse
grensgebied versterken.
Forenzen van Nederlandse
afkomst, die woonachtig zijn
in het Duitse grensgebied,
wordt daarmee een goede
verbinding naar werklocaties
in Oldenzaal, Hengelo en
indirect ook in Enschede
(Kennispark) geboden. Dit
geldt ook voor studenten die
aan de Saxion Hogeschool of
de UT willen studeren.

C - Leefomgeving, Economie
1.

5e voorschot project Innovation 2
Industrialisation for Advanced
Micro- en Nanosystems (I2I) van
de stichting Businesscluster
Semiconductors.
(reg.nr. 14001896)
Portefeuillehouder:

Een vijfde voorschot ter grootte
van € 44.602 beschikbaar te
stellen aan de stichting
Businesscluster Semiconductors
voor het project Innovation 2
Industrialisation for Advanced
Micro- en Nanosystems (I2I),
akkoord te gaan met de

Conform.

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

ingediende wijziging en hiertoe
bijgaande beschikking af te
geven.

Inzet landelijke middelen voor
arbeidsmarktprojecten ‘Project
Jongerenoffensief 2013-2014’ en
‘Project Ontsluiting
werkzoekenden bestanden’
(reg.nr. 14001897)

1. Kennis te nemen van de
overdracht door gemeente
Enschede aan Regio Twente
van landelijke projectmiddelen
voor uitvoering van een tweetal
regionale
arbeidsmarktprojecten:
a. bestrijding jeugdwerkloosheid
2013-2014 en
b. ontsluiting
werkzoekendenbestanden.
2. Kennis te nemen van de
inhoud van beide regionale
projecten.
3. In te stemmen met het
voorstel
om de de directeur
Leefomgeving van Regio
Twente mandaat te verlenen
de ontvangen projectgelden

Portefeuillehouder:
Dhr. Van Zwanenburg

BESLISSING

TOELICHTING

Project Innovation 2
Industrialisation for Advanced
Micro- en Nanosystems (I2I)
bestaat uit twee onderdelen:
het verder uitbouwen van het
Business Cluster
Semiconductors en het
uitvoeren van zes concrete
innovatieprojecten op het
gebied van micro- en
nanotechnologie.
Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
ingestemd met de het
verlenen van mandaat aan de
directeur van Leefomgeving
om van het ministerie van
Sociale zaken verkregen
projectgelden (in totaal €
1.231.500,-) uit te geven in
het kader van een tweetal
arbeidsmarktprojecten:
‘Jongerenoffensief 2013-2014’
en ‘Ontsluiting
werkzoekendenbestanden’.
Deze uitgaven worden
gedaan confom de
projectbeschrijvingen en –
begrotingen van de projecten.
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Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
aan het project MAXX ISO
Add On een subsidie verleend
van € 117.427,00 voor het
ontwikkelen van een
tankcontainer van
composietmaterialen aan een
consortium onder leiding van
Luinstra BV. De subsidie is
nog verleend in het kader van
de Innovatieroute Twente.

Conform.

Naar aanleiding van een
vraag vanuit de regioraad van
12 februari 2013 heeft het
dagelijks bestuur in een brief
aan de regioraad een reactie

van beide projecten uit te
geven confom de
projectbeschrijvingen en –
begrotingen van de projecten.

3
.

Beschikking IPT project MAXX
Iso Add On
(reg.nr. 14001898)
Portefeuillehouder:
Dhr. Den Oudsten

1 In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een
bijdrage van € 117.427,00 aan
Luinstra Beheer BV als
penvoerder voor het project
MAX-ISO Add On en hiertoe
bijgevoegde beschikking af te
geven met de daarin
opgenomen voorwaarden en
voorschotbetaling van €
93.941,60.
2. Deze bijdrage te dekken uit
het Investeringsbudget IPT.

D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

E - Bedrijfsvoering
1.

Conceptbrief aan regioraad over
de boardletter interim controle
2013.
(reg.nr. 14001899)

In te stemmen met bijvoegde
conceptbrief aan de leden en plv.
leden regioraad.
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Portefeuillehouder:
Dhr. Cazemier

TOELICHTING

geven op de brief van de
auditcommissie naar
aanleiding van de door de
accountant uitgebrachte
boardletter interim controle
2013. In deze boardletter
heeft de accountant zich met
name gericht op mogelijke
verbeterpunten in de
bedrijfsvoering en de
processen die door de
accountant zijn onderzocht in
het kader van de controle van
de jaarrekening 2013. In een
brief aan de regioraad is de
reactie van het dagelijks
bestuur verwoord op deze
boardletter.

F - Gezondheid
--

--

G - Ingekomen stukken
1.

Lijst Ingekomen stukken
(reg. nr.14001900)

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

nvt
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Conform vaststellen

Conform.

nvt

De voorzitter meldt dat een
afspraak is gepland tussen hem
en de voorzitter van het
Innovatiefonds Enschede om te
spreken over de uitvoering van
het Fonds Innovatie in
gemeenten (€ 5 mln.) van Regio
Twente. Er is discussie of de
Enschedese commissie
uitvoering wil geven aan de door
henzelf opgestelde offerte. Dhr.
Van Zwanenburg sluit bij dit
gesprek aan. Afgesproken wordt
dat – wanneer nodig, omdat
bedrijven anders onnodig moeten
wachten - beschikkingen voor
eventuele toegekende kredieten
en vouchers via Regio Twente
worden voorgefinancierd, zolang
geen definitieve oplossing is
gevonden.

LO/Economie

H - Verslagen
1.

Dagelijks bestuur d.d. 3 maart
2014

I - Uitnodigingen
--

--

J - Rondvraag
Innovatie in gemeenten
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LO/Mobiliteit
Beter benutten

Vorige week is bekend geworden
dat Twente een bijdrage krijgt van
€ 9 mln. vanuit het Beter
Benutten programma. Het DB
geeft complimenten aan de
goede ambtelijke voorbereidingen
en het uiteindelijke resultaat voor
deze deal.

TEN-T
De portefeuillehouder Mobiliteit
doet verslag van het bezoek aan
de Noordzee Baltic
Corridorbijeenkomst in Helsinki
op 10 en 11 maart jl. Twente
heeft zich goed op de kaart
gezet, en blijft goed betrokken bij
de TEN-T call.
LO/Economie

Human Capital Agenda
De IND vraagt voor het opzetten
van een vestiging in Twente, in
samenwerking met het Expat
Centre (WTC Twente), dat het
belang hiervan wordt
onderschreven door Regio
Twente. De voorzitter krijgt
mandaat om een brief op te
stellen en te versturen namens
het DB.

GGD
Inspectie GGD

De GGD is recentelijk bij 2
inspecties zeer goed beoordeeld.
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Hier is publicitair nog te weinig
mee gedaan. In de toekomst
dergelijke resultaten goed naar
buiten brengen.

TOELICHTING

