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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,
P. van Zwanenburg, drs. J. Bron, dames dr. ing. G.J.M.Vos en drs. E.L. Ruijs

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 20 januari 2014
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

In te stemmen met de conceptagenda voor de regioraad van 12
februari 2014

Agendapunt Heroriëntatie Twentse
samenwerking wordt naar voren
gehaald gevolgd door de
presentatie over de stand van
zaken Bedrijfsvoering Regio
Twente en vervolgens de overige
stukken.

--

In te stemmen met het
regioraadsvoorstel

Discussie over wijze van
behandeling in de regioraad – in
feite rapporteert het DB over de
uitvoering van de opdracht van de
regioraad. Vervolgens is het aan
de Twentse gemeenten om hier
besluitvorming op te organiseren.

Het dagelijks bestuur van
Regio Twente besluit de
regioraad op 12 februari voor
te stellen de notitie ‘Eerste
contour vernieuwde
regionale samenwerking’ te
bespreken en daarover een

A – Algemeen/Bestuurlijk
1.

Concept-agenda regioraad 12
februari 2014
(reg.nr. 14000323)
Portefeuillehouder:
Dhr. den Oudsten

2.

Heroriëntatie gemeentelijke
Twentse samenwerking
(reg.nr. 14000324)
Portefeuillehouders:
Dhr. den Oudsten, Dhr. Welten en
Dhr. Cazemier
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3.

ONDERWERP

Stand van zaken uitvoering
besluiten regioraad over
conclusies, adviezen en
aanbevelingen inzake onderzoek
naar doelmatigheid c.q.
bezuinigingen
(reg.nr. 14000325)
Portefeuillehouder:
Dhr. Cazemier

VOORSTEL/ADVIES

In te stemmen met bijgaand
regioraadsvoorstel en de daarbij
behorende bijlage.

BESLISSING

TOELICHTING

Regioraad zal een aanvullende
brief ontvangen met het doorlopen
proces incl. rol regioraad versus de
14 Twentse gemeenten. Daarbij
aangevend dat de samenwerking
via Regio Twente de afgelopen
periode goed heeft gefunctioneerd,
maar dat de ontwikkelingen
aanleiding zijn geweest voor de
regioraad om DB opdracht te
geven een fundamentele discussie
over de samenwerking in Twente
te voeren. Regioraad neemt
inhoudelijk kennis van de
resultaten van het doorlopen
proces en kunnen hierover
rapporteren richting de eigen
colleges/raden. De voorzitter en de
vicevoorzitter zijn gemandateerd
de stukken aan te passen.

richtinggevende uitspraak
van de regioraad te vragen.

Bijlage zal worden toegevoegd bij
het voorstel E-1 over de invulling
van de ombuigingstaakstelling.
Geen separaat regioraadsvoorstel.

De regioraad heeft op 3 juli
2013 in het kader van een
onderzoek naar
doelmatigheid c.q.
bezuinigingen een besluit
genomen over de voorstellen
van het dagelijks bestuur
m.b.t. de conclusies,
adviezen en aanbevelingen
van de voor dit proces
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BESLISSING

TOELICHTING

ingestelde bijzondere
rekenkamer en drie
visitatiecommissies. Het
dagelijks bestuur heeft
besloten op 12 februari 2014
aan de regioraad ter
kennisneming voor te leggen
de stand van zaken van de
uitvoering daarvan.
B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Reactie Regio Twente op de
Aanvulling op het Milieu Effect
Rapport 1e fase Programma
Hoogfrequent Spoor Goederenroute Oost-Nederland
(reg.nr. 14000337)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

1. In te stemmen met de
conceptreactie op de Aanvulling
op het MER 1e fase PHS
Goederenroute Oost-Nederland;
2. De portefeuillehouder Mobiliteit
te mandateren om eventuele
wijzigingen door te voeren;
3. Kennis te nemen van de
informatiememo voor de
Twentse colleges van
burgemeester en wethouders en
gemeenteraden

Conform.

De staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu heeft
de gelegenheid geboden een
reactie te geven op de
Aanvulling Milieu Effect
Rapport 1e fase Programma
Hoogfrequent Spoor
Goederenroute Oost
Nederland. Deze route loopt
door Twente en het
verhogen van de frequentie
van het goederenvervoer
heeft voor de regio de
nodige consequenties. Het
dagelijks bestuur heeft
daarom besloten een reactie
aan de staatssecretaris te
sturen en de Twentse
gemeenten daarover te
informeren.
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

2.

Subsidieverlening
Programmabudget Duurzaam
Veilig 2014-2015
(reg.nr. 14000326)

1. Subsidie te verlenen in het
kader van Verkeersveiligheid
binnen de bebouwde kom, aan
de gemeenten Almelo, Borne,
Dinkelland, Enschede,
Haaksbergen, Hellendoorn,
Hengelo, Hof van Twente,
Losser, Oldenzaal, RijssenHolten, Tubbergen, Twenterand
en Wierden voor een
totaalbedrag van
€ 4.464.261,41.
2. De subsidievaststelling van
bovengenoemde subsidie,
alsmede programmaaanpassingen en wijzigingen
passende binnen het
vastgestelde budget per
gemeente, te mandateren aan
de domeindirecteur
Leefomgeving.

Conform.
N.a.v. is gesproken over de
(financiële) situatie van de
Stichting Museum Buurtspoorweg
in Haaksbergen. De stichting is
bezig een meerjarige begroting
samen te stellen en voert
bestuurlijk overleg met de
gemeenten Enschede en
Haaksbergen.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten aan de 14
gemeenten in Twente een
bijdrage te verlenen voor de
uitvoering van projecten op
het gebied van educatie,
communicatie en
infrastructuur ten behoeve
van het verbeteren van de
verkeersveiligheid.

1. De subsidie vast te stellen op
€ 75.000,-2. Het restant subsidiebedrag van
€ 15.000,-- aan de stichting uit
te betalen;
3. Voor dit besluit bijgaande

Conform

In het kader van de Agenda
van Twente heeft de
Stichting Rustpunt een
subsidie gekregen om
rustpunten te realiseren in
Twente. De rustpunten

Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

C – Leefomgeving, Economie
1.

Afrekening project “Rustpunten in
Overijssel in het kader van de
Agenda van Twente / Fonds
Recreatie en Toerisme
(reg.nr. 14000327)
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ONDERWERP

Portefeuillehouder:
Dhr. van Agteren

2.

Bijdrage uit Agenda van Twente /
Fonds Hippische Initiatieven voor
het project HION en het project
Top Cluster Pferd / Paard (reg.nr.
14000328)
Portefeuillehouder:
Dhr. van Zwanenburg

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

beschikking vast te stellen

1. De subsidie eerste tranche
(2011-2012) aan Stichting HION
vast te stellen op € 55.000,-- en
de restantbijdrage ad € 11.000,-beschikbaar te stellen;
2. De subsidie aan Stichting HION
ten behoeve van de tweede
tranche ad € 47.250,-beschikbaar te stellen en de
Stichting middels bijgevoegde
beschikking hierover te
informeren;
3. Stichting Hippisch Platform
Twente als
samenwerkingspartner van
Landkreis Osnabrück voor het
project Top Cluster Pferd /
Paard ten behoeve van de derde
tranche een bedrag ad
€ 12.000,-- beschikbaar te

TOELICHTING

liggen aan wandel en
fietsroutes in Twente In totaal
zijn in Twente 120 rustpunten
gerealiseerd. Deze zijn te
vinden op de website van de
Stichting is www.rust.nu. Het
project is afgerond en het
dagelijks bestuur heeft het
definitieve subsidiebedrag
vastgesteld op € 75.000.

Conform

In het kader van de Agenda
van Twente heeft Stichting
HION een subsidie gekregen
om de paardensector in
Twente te stimuleren via
projecten. Voorbeelden van
projecten zijn
‘Topsportevenementen’
waarin een
evenementenkalender wordt
opgezet en project
Talentontwikkeling en
Breedtesport. Daarnaast
probeert de Stichting andere
fondsen te werven. De
Stichting krijgt in totaal drie
jaar subsidie van de Agenda
van Twente. Het eerste jaar
is afgerond en het tweede
jaar loopt nu.
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BESLISSING

stellen en middels bijgevoegde
beschikking hierover te
informeren.

3.

1. 3e voorschot project ‘IMPT’ van
de Saxion Hogescholen.
2. 6e voorschot project ‘TPRC’ van
de stichting TPRC.
(reg.nr. 14000329)
Portefeuillehouder:
Dhr. den Oudsten

1. Een derde voorschot ter grootte
van € 78.880 beschikbaar te
stellen aan de Saxion
Hogescholen voor het project
Innovatief Materialen Platform
Twente (IMPT) en hiertoe
bijgaande beschikking af te
geven.
2. Een zesde voorschot ter grootte
van € 113.125 beschikbaar te
stellen aan de Stichting TPRC
voor het project TPRC en
hiertoe bijgaande beschikking af
te geven.

TOELICHTING

Het project Top Cluster Pferd
/ Paard maakt een
subsidieaanvraag voor
Interreg V om hiermee de
hippische sector in het
Euregionale gebied te
stimuleren. In het project
werken overheden in
Nederland en Duitsland
samen met het bedrijfsleven
en het onderwijs.
Conform

Het bestuur heeft besloten
twee voorschotten te
verstrekken in het kader van
de ambitie ‘het versterken
van de sociaaleconomische
structuur en de innovatieve
ontwikkelingen in Twente’.
1.Project ‘Innovatief
Materialen Platform
Twente’ (IMPT) van
Saxion Hogescholen.
Het IMPT brengt
innovatieve materialen
met veelal nog
onbekende
materiaaleigenschappen
in kaart. De ambitie is de
kennis van MKB’ers over
de bruikbaarheid van de
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TOELICHTING

nieuwe materialen te
vergroten.
2.Project ‘ThermoPlastic
composites Research
Centre’ (TPRC) van de
stichting TPRC. Het
open innovatiecentrum
TPRC doet onderzoek
naar thermoplastische
composieten,
kunststoffen die vele
malen lichter zijn dan
bestaande materialen.
Het onderzoek kan
leiden tot het versneld
toepassen van
composieten in
bijvoorbeeld vliegtuigen,
auto’s en windmolens.

4.

Beschikkingen projecten Agenda
van Twente resterende middelen:
1. Safety Campus
2. Port of Twente
3. Aanpassing laad- en
loskade van Regionaal
Bedrijventerrein Twente
4. Internationale School
Twente
5. WTC (reg.nr. 14000330)

In te stemmen met het afgeven van
beschikkingen aan:
1. de gemeente Enschede ten
behoeve van Safety Campus ad.
€ 500.000
2. de stichting Port of Twente ad.
€ 150.000
3. Regionaal Bedrijventerrein
Twente ten behoeve van de
aanpassing van de laad- en
loskade ad. € 700.000

Conform.
N.a.v. meldt de heer den Oudsten
dat de heer Hofland in de
Veiligheidsregio de portefeuille van
Safety Campus heeft
overgenomen i.v.m. eventuele
conflicterende belangen.

Regio Twente stelt
€ 1.750.000 beschikbaar
voor vijf Twentse projecten.
De bijdragen komen uit de
Agenda van Twente. Het
gaat om drie nieuwe
projecten: Safety Campus,
onderdeel van de
Gebiedsontwikkeling
Luchthaven Twente, Port of
Twente en de Laad- en
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

Portefeuillehouder:
Dhr. den Oudsten

4. de gemeente Enschede ten
behoeve van de Internationale
School ad. € 220.000
5. Stichting WTC ad. € 180.000

Beschikbaar stellen eerste
jaarschijf programmalijn
Arbeidsmarktperspectief aan het
ROC van Twente
(reg.nr. 14000331)

in te stemmen met:
1. de prestatieovereenkomst
tussen ROC van Twente en
Regio Twente
2. de bijbehorende beschikking
aan het ROC van Twente.

Portefeuillehouder:
Dhr. van Zwanenburg

BESLISSING

TOELICHTING

loskade XL Businesspark in
Almelo. Daarnaast krijgen
twee bestaande projecten uit
de Agenda van Twente een
aanvullende subsidie. Dit zijn
de Internationale School
Twente en het WTC Twente.
De vijf projecten krijgen de
subsidie vanwege hun
bijdrage aan de versterking
van de sociaal economische
structuur in Twente.

Conform

Regio Twente geeft
€ 300.000 aan het ROC van
Twente voor het uitvoeren
van arbeidsmarktprojecten
die passen binnen het
Arbeidsmarktperspectief
2020. Dit maakt deel uit van
de door de regioraad
vastgestelde Human Capital
Agenda. Daarmee wordt een
externe partij
verantwoordelijk voor het
behalen van prestaties. Deze
ontwikkeling past binnen het
uitgangspunt van Regio
Twente om andere daarvoor
toegeruste partijen
verantwoordelijk te maken
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BESLISSING

TOELICHTING

voor de uitvoering van
arbeidsmarktprojecten.

6.

Voorschot subsidie 2014 voor
Twents Bureau voor Toerisme en
Stichting Twente Branding
(reg.nr. 14000332)
Portefeuillehouder:
Dhr. van Zwanenburg en
Dhr. van Agteren

1. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een
voorschot van € 250.000,- aan
de Stichting Twente Branding,
vooruitlopend op de vast te
stellen beschikking.
2. In te stemmen met het
organiseren van een bestuurlijk
gesprek tussen uw voorzitter en
het bestuur van de Stichting
Twente Branding.
3. In stemmen met het
beschikbaar stellen van een
voorschot van € 130.000,- aan
het Twents Bureau voor
Toerisme, vooruitlopend op de
vast te stellen beschikking.

Beslispunt 2 is als beslispunt
overbodig.
Verder conform.
Het DB wil graag geïnformeerd
worden over de uitkomsten van het
gesprek.

In het kader van de Agenda
van Twente heeft de
regioraad voor de periode
2013-2017 geld
gereserveerd voor
subsidiëring van de
activiteiten van de Stichting
Twente Branding en Twents
Bureau voor Toerisme.
Vooruitlopend op het
vaststellen van de subsidie
voor 2014 wordt aan beide
organisaties een
overbruggingsbijdrage
verstrekt.

Conform. DB staat stil bij een
aantal ingrijpende ombuigingen en
vindt het verstandig om in 2015 de

Het dagelijks bestuur heeft
besloten op 12 februari 2014
aan de regioraad een

D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

--

E – Bedrijfsvoering
1.

Concept regioraadsvoorstel
“invulling van de aanvullende
ombuigingstaakstelling 2014-2017”

In te stemmen met concept
regioraadsvoorstel
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TOELICHTING

resterende ombuigingen (2016 en
2017) concreet in te vullen.

voorstel ter besluitvorming
voor te leggen waarin
concrete voorstellen worden
gedaan om tot invulling te
komen van de aanvullende
ombuigingstaakstelling van €
1,6 miljoen voor de jaren
2014-2017.

In te stemmen met het concept
regioraadsvoorstel

Conform.

Op 12 februari 2014 wordt
aan de regioraad een
voorstel voorgelegd over het
onderwerp
“risicomanagement en
weerstandsvermogen” en “de
herziene nota reserves en
voorzieningen”.
In het voorstel wordt o.a.
verslag gedaan van de door
Deloitte uitgevoerde second
opinion en de door de
gemeente Enschede
uitgevoerde
risicoinventarisatie met
behulp van het
softwareprogramma NARIS.

In te stemmen met bijgaand
regioraadsvoorstel

Titel wordt gewijzigd in “Stand van
zaken Bedrijfsvoering Regio
Twente”. Inhoud conform voorstel.

De regioraad heeft gevraagd
om een visie op de
bedrijfsvoering. Deze visie is

(reg.nr. 14000333)
Portefeuillehouder:
Dhr. Cazemier

2.

Concept regioraadsvoorstel
”Risicomanagement,
weerstandsvermogen en de
herziene nota reserves en
voorzieningen
(reg.nr. 14000334)
Portefeuillehouder:
Dhr. Cazemier

3.

Visie domein Bedrijfsvoering Regio
Twente t.b.v. regioraad 12 februari
2014
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(reg.nr. 14000335)

vervat in bijgaand voorstel
aan de regioraad. De
regioraad wordt voorgesteld
hiervan kennis te nemen.

Portefeuillehouder:
Dhr. Cazemier

F – Gezondheid
--

--

--

G – Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken

TOELICHTING

--

--

Verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

H – Verslagen
1.

Dagelijks bestuur d.d. 6 januari
2014

Conform vaststellen

2.

Bestuurscommissie Publieke
Gezondheid d.d. 12 december
2013

Voor kennisgeving aannemen

3.

Themabijeenkomst Pho en AO
Economische Zaken d.d. 12
december 2013

Voor kennisgeving aannemen
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4.

Verslag Secretarissenoverleg
Netwerkstad d.d. 21 november
2013

Voor kennisgeving aannemen

BESLISSING

TOELICHTING

De heer den Oudsten meldt dat de
visitatiecommissie, die bestaat uit
de heren Draaijer, Buijink en
Roosegaarde, conform afspraak
met de Economic Board zijn
gestart met hun werkzaamheden.
Eind maart worden de bevindingen
gepresenteerd. De documenten
zullen tkn voor volgend DB
geagendeerd worden.

LO/Economie

De heer Welten gaat ervan uit dat
het resultaat van het visitatietraject,
de herijking van de
Strategy/Economic Board en de
heroriëntatie Twentse
samenwerking ook ten goede komt
aan de wijze waarop de
samenwerking op economisch
gebied, zoals lobby en

LO/Economie

I – Uitnodigingen
--

--

--

J – Rondvraag
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internationaal, wordt ingericht. Dit
zal binnenkort geagendeerd
worden voor DB.
Volgende week vindt het
Twentediner plaats dat is
georganiseerd door het
bedrijfsleven in samenspraak met
de Twentse kamerleden.
De kwartiermaker voor Samen 14,
mevrouw R. Coenders, is gestart.
Regio Twente is door de
gemeenten gevraagd als
gastheerorganisatie op te treden.
DB is verheugd in het gestelde
vertrouwen in de organisatie en
ziet het verzoek als een
ondersteuning van de visie van het
DB op de Twentse gemeentelijke
samenwerking. De bestaande
werkwijze met vier wethouders en
ambtelijke ondersteuning als
kartrekker blijft bestaan.
GGD heeft het initiatief genomen
om een brief richting de formateurs
van gemeentelijke programma’s te
sturen. DB vindt het een goed idee
om daar bij aan te sluiten en de
formateurs te informeren over
lopende regionale dossiers.

GGD - LO/Economie secretaris
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