DATUM
VOORZITTER

AANWEZIG

3 februari 2014
Dhr. P.E.J. den Oudsten

PLAATS
SECRETARIS

Enschede
dr. ing. G.J.M. Vos

TIJDSTIP
PAGINA

14:30 uur
1

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 , de heren J. van der Vegt en
T. Windmulder (agendapunt A-1)

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 3 februari 2014
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

A – Algemeen/Bestuurlijk
1.

Prestatieovereenkomst Twents
Arbeidsmarktperspectief 2020
(Gesprek met dhr. Van der Vegt voorzitter van college van bestuur
ROC van Twente en voorzitter
platform onderwijs, werk en
inkomen (POWI))

Ter ondertekening in de
vergadering – voorstel is tijdens
DB van 20 januari vastgesteld.

Prestatieovereenkomst is
getekend. De heer Van der Vegt
licht inhoud Twents
Arbeidsmarktperspectief 2020
(TWAMP) en rol ROC toe. Profiel
van ROC Twente in techniek wordt
landelijk (h)erkend.

2.

Rapportage klachten 2013 in het
kader van de klachtenregeling
Regio Twente
(reg.nr. 14000704)

De rapportage voor kennisgeving
aan te nemen

Conform.

Portefeuillehouder:

Op Regio Twente zijn met
betrekking tot het indienen
van klachten twee wettelijke
regelingen van toepassing.
Een algemene regeling op
grond van de Algemene wet
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

De heren Coes en Den Oudsten

3.

Motie raad van Dinkelland inzake
hulpdiensten Noordoost Twente
(reg.nr. 14000705)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

TOELICHTING

bestuursrecht (Awb) en een
specifieke voor de GGD op
basis van de Wet klachtrecht
cliënten zorgsector. In 2013
zijn er 3 klachten ingediend
voor wat betreft de Awb die
naar tevredenheid zijn
afgehandeld en (op een
aantal van ca. 200.000
klantcontacten) 50 met
betrekking tot de GGD.
Daarvan zijn er 47 via een
bemiddelingspoging naar
tevredenheid afgehandeld en
nog 3 in behandeling,
waarvan er 2 aan de
Klachtencommissie GGD zijn
voorgelegd.

1. De motie te plaatsen op de lijst
van ingekomen stukken voor de
regioraad van 12 februari 2014
met de kanttekening dat Regio
Twente op het gebied van
aanrijtijden voor hulpdiensten
geen taken heeft, maar de motie
vanwege de beoogde
grensoverschrijdende oplossing
ter behandeling zal worden
voorgelegd van de commissie

De Veiligheidsregio/GHOR is de
eerst aangewezene om op deze
motie te reageren. Dat gebeurt op
dit moment ook. Regio Twente zal
dan ook niet de motie voorleggen
aan commissie Grens Twente,
maar alle taken laten bij de
Veiligheidsregio/GHOR.

De raad van Dinkelland heeft
o.a. aan Regio Twente een
motie gestuurd waarin het
college van burgemeester en
wethouders van deze
gemeente wordt gevraagd
met diverse partijen,
waaronder Regio Twente, in
overleg te gaan met als doel
een grensoverschrijdend
plan van aanpak te
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VOORSTEL/ADVIES

Grens Twente.
2. De raad van Dinkelland hierover
te informeren.

B – Leefomgeving, Mobiliteit
--

--

C – Leefomgeving, Economie

BESLISSING

TOELICHTING

ontwikkelen dat er concreet
op gericht is voor burgers
van geheel Noord Oost
Twente een aanvaardbare
spoedeisende
gezondheidszorg en een aan
de normen voldoend
aanrijtijdenniveau voor
hulpdienst te realiseren en te
borgen. Het dagelijks
bestuur besluit de motie te
plaatsen op de lijst van
ingekomen stukken voor de
regioraad van 12 februari
2014 met de kanttekening
dat Regio Twente op het
gebied van aanrijtijden voor
hulpdiensten geen taken
heeft, maar de motie
vanwege de beoogde
grensoverschrijdende
oplossing ter behandeling zal
worden voorgelegd van de
commissie Grens Twente.
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1.

Initiatief van de Economic Board
Twente voor de Visitatie Twente
2014 op het gebied van
economisch beleid
(reg.nr. 14000706)

Kennis te nemen van de
activiteiten en opdracht van de
visitatiecommissie die een advies
uitbrengt over het huidig
economisch beleid van de 4 O’s.

Conform.

Het dagelijks bestuur van
Regio Twente heeft kennis
genomen van de activiteiten
en opdracht van de
visitatiecommissie die een
advies uitbrengt over de
vraag of het huidig
economisch beleid van de 4
O’s (Overheid,
Ondernemers, Onderwijs en
Onderzoek) en de wijze
waarop dit wordt uitgevoerd
– inclusief de positionering
die daarbij hoort - op termijn
leidt tot een toename van het
bruto regionaal product. De
visitatiecommissie –
bestaande uit de heer W.
Draijer (voorzitter SER), de
heer C. Buijink (oud
Secretaris Generaal
ministerie Economische
Zaken, thans voorzitter
Vereniging van Banken) en
de heer D. Roosegaarde
(kunstenaar, entrepreneur,
ontwerper) – zal in januari en
februari 2014 haar interviews
houden en werken aan een
advies. Vervolgens

Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten
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BESLISSING

TOELICHTING

presenteert de commissie
naar verwachting eind maart
haar advies aan een brede
groep vertegenwoordigers
vanuit de 4 O’s.

2.

Gemeenschappelijk Havenbeheer
Twentekanalen
(reg.nr. 14000707)
Portefeuillehouder:
De heer J. Bron

3.

Governance Techniekpact Twente
(reg.nr. 14000708)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

Kennis te nemen van het
ontwikkelingsplan
Gemeenschappelijk Havenbeheer
Twentekanalen en de stand van
zaken met betrekking tot de
gemeentelijke besluitvorming.

Conform

Het dagelijks bestuur van
Regio Twente heeft kennis
genomen van het
Ontwikkelingsplan
Gemeenschappelijk
Havenbeheer
Twentekanalen, waarmee de
gemeenten Almelo,
Enschede, Hengelo, Hof van
Twente en Lochem
uitvoering willen geven aan
de ambitie om vanaf 1
januari 2015 te komen tot
een gemeenschappelijk
havenbeheer.

1. kennisnemen van manier
waarop alle onderdelen van de
eerste jaarschijf Techniekpact
Twente financieel worden
afgewikkeld;
2. in te stemmen met de rol van
betaalkantoor voor Regio

Portefeuillehouder krijgt mandaat
om e.e.a. aan te scherpen.
Inhoudelijk conform.

Bij de uitvoering van de
Human Capital Agenda
Twente is afgesproken dat
zoveel mogelijk van de
uitvoering niet door Regio
Twente als organisatie
plaatsvindt. Daarom zijn er
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BESLISSING

Twente voor de afwikkeling van
de eerste jaarschijf
Techniekpact Twente

4.

Aanvraag Agenda van Twente;
fonds Recreatie en Toerisme;
project Signing Twente Tourist Info
(reg.nr. 14000709)
Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren

In te stemmen met het toekennen
van een subsidie van € 26.800,- uit
het Fonds Recreatie en Toerisme
van de Agenda van Twente.

TOELICHTING

prestatieovereenkomsten
gesloten. Als het gaat om het
Techniekpact Twente kan
deze prestatieovereenkomst
nog niet worden gesloten.
Voor de eerste jaarschijf van
€ 304.687 wordt gekozen
voor een afwikkeling waarbij
Regio Twente de rol heeft
van betaalkantoor en
afspraken met uitvoerders
maakt.

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
een subsidie toegekend van
€ 26.800 aan het Twents
Bureau voor Toerisme. Zij
krijgt deze subsidie voor het
voorzien van alle VVV’s en
andere lokale
ontvangstlocaties met de
Twentse vlag, het
internationale symbool voor
toeristische informatie I, het
woordbeeld ‘Twente Tourist
Info’ in de herkenbare paarsrode kleurencombinatie van
de toeristische positionering
van Twente.
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TOELICHTING

De brief aan de regioraad zal
worden aangevuld met een reactie
van het dagelijks bestuur op de
brief van de auditcommissie. De
PH Financiën en directeur/
secretaris hebben daartoe
mandaat.

In het overleg met de
portefeuillehouders financiën
van de Twentse gemeenten
van 29 januari jl. zijn enkele
regioraadsvoorstellen
geagendeerd geweest
waarover zij een advies
hebben uitgebracht aan het
dagelijks bestuur. Het
dagelijks bestuur reageert op
de door hun afgegeven
adviezen en gemaakte
opmerkingen met een brief
gericht aan de regioraad.
Deze brief zal bij de
beraadslagingen over de
diverse
regioraadsvoorstellen
worden betrokken.

D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
-E – Bedrijfsvoering
1.

Adviezen vanuit
portefeuillehoudersoverleg
financiën d.d. 29 januari 2014 en
brief auditcommissie naar
aanleiding van boardletter interim
controle 2013.
(reg.nr. 14000730)
Portefeuillehouder:
De heer Cazemier

F – Gezondheid
--

1. In te stemmen met de brief aan
de regioraad naar aanleiding
van portefeuillehoudersoverleg
financiën van 29 januari 2014.
2. Kennis te nemen van de brief
van 27 januari 2014 van de
auditcommissie.
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Voor kennisgeving aannemen

N.a.v. de ingekomen brief van de
gemeente Oldenzaal wordt
teruggeblikt op de bijeenkomst met
alle Twentse colleges van B & W.
Deze werd als zeer positief
ervaren. Er lijkt brede consensus
over de sturing door
portefeuillehouders. De kring van
secretarissen zijn in gesprek hoe
een toekomstig Twente bedrijf er
uit zou kunnen zien. Meeste
discussie over bevoegdheden en
inrichting van een Twenteraad.
In de komende verkiezingsperiode
ligt de lead bij de burgemeesters
om door te denken over het proces
in afstemming met de
griffies/secretarissen. Na
verkiezingen en vorming van
nieuwe raden en colleges kan dan
de discussie worden opgepakt.

TOELICHTING

G – Ingekomen stukken
-1.

Ingekomen stukken

N.a.v. de ingekomen brief van
Twenterand over het
goederenvervoer op het spoor
meldt de PH Mobiliteit dat hij het
initiatief heeft genomen om alle
portefeuillehouders bijeen te
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BESLISSING

TOELICHTING

roepen om hier over te spreken.
H – Verslagen
1.

Dagelijks bestuur d.d. 20 januari
2014

Conform vaststellen

Het verslag is ongewijzigd
vastgesteld.

I – Uitnodigingen
--

--

J – Rondvraag
De heer Bron meldt dat er voor vier
bruggen over het Twentekanaal
een MKBA wordt opgemaakt. Deze
wordt voor 50 % gefinancierd door
het Rijk, 25% door provincie en
25% door Regio Twente. Aandacht
wordt gevraagd voor de
mogelijkheden van innovatief
aanbesteden bij de
oplossingsrichtingen met
betrekking tot de bruggen.
Er wordt teruggekeken op een
goed Twentediner. Opkomst van
ongeveer 25 Kamerleden en twee
bewindspersonen.

--
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Ook wordt tevreden teruggekeken
op de eerste bijeenkomst van de
Staat van de Innovatiesprong; de
bijeenkomst was open en
informerend, de opkomst had wat
hoger gemogen. Er komt nog een
nieuwsbrief en in het najaar komt
er een tweede Staat, deze keer in
samenwerking met de provincie
Overijssel.
De heer Welten is onder de indruk
van de presentatie eerder deze
dag over de Safety Campus. Goed
hoe hier een verbinding tot stand
komt tussen kennis, kunde en
kassa. De heer Den Oudsten vult
aan dat Twente een toegevoegde
waarde heeft en ook zo wordt
gezien in de strategische alliantie
met Den Haag en Eindhoven op
het terrein van veiligheid.
De burgemeester van Rijssen
Holten, de heer Hofland, heeft
Regio Twente geïnformeerd over
het voornemen van de
Rekenkamer van de WT-4 om een
onderzoek te starten naar de
verbonden partij, waaronder ook
Regio Twente.

TOELICHTING
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De heer Cazemier meldt dat
dertien gemeenten voornemens
zijn om de kunststofinzameling via
Twence te laten lopen. Dit levert op
termijn aanzienlijk
werkgelegenheid op in Twente.

TOELICHTING

