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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

In te stemmen met bijgaande brief
aan de formateurs van colleges
van de regiogemeenten.

De niet aanwezige DB-leden wordt
deze week naar hun reactie op de
brief gevraagd.

Het dagelijks bestuur van
Regio Twente heeft besloten
een brief te sturen aan
formateurs van de te formeren
Twentse colleges van
burgemeester en wethouders
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

A – Algemeen/Bestuurlijk
1

Formateurbrief ten behoeve van de
onderhandelingen over de
collegeakkoorden in de Twentse
gemeenten na de
raadsverkiezingen van 19 maart
(reg.nr. 14001385)

Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

De opzet van de brief wordt
aangepast met een algemene
inleiding op de werkzaamheden
van Regio Twente, gevolgd door
actuele ontwikkelingen en de rol
van gemeenten hierin (gemeenten
werken verplicht samen op het
gebied van …. en vrijwillig op tal
van terreinen. Regio Twente
verzorgt daarin taken op het
gebied van …). De tekstsuggesties
worden na een aantal tekstuele
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BESLISSING

TOELICHTING

aanpassingen (vaktermen
vermijden) opgenomen in de
bijlage.
Het Netwerkstadgedeelte wordt
alleen opgenomen in de
betreffende gemeenten.

onderwerpen. Er worden
concrete tekstsuggesties voor
het collegeakkoord
voorgesteld.

De brief wordt voor definitieve
besluitvorming geagendeerd in de
vergadering van 17 maart 2014.
B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Gunning technisch beheer en
onderhoud
reizigersinformatiesysteem
(Sabimos)
(reg.nr. 14001380)

Portefeuillehouder:
De heer J. Bron

1. Instemmen met de offerte van
Ferranti CS ten behoeve van
technisch beheer en onderhoud
van het Sabimos systeem;
2. De jaarlijkse kosten à €
66.448,34 en eenmalige kosten à €
4.623,31 financieren uit de
jaarlijkse BDU reservering voor
Sabimos;
3. Een verplichting van € 66.448,34
(pp 2014) op te nemen in de BDU
bestedingsplannen 2015 en verder
ten behoeve van de eventuele
verlenging van de opdracht na
2014.

Conform, met de opmerking dat in
dergelijke voorstellen technische
termen zoveel mogelijk worden
uitgelegd.

Het dagelijks bestuur van
Regio Twente heeft
ingestemd met de aanbieding
van Ferranti CS voor het
technische beheer en
onderhoud van het Sabimossysteem. Het Sabimossysteem levert de actuele
reisinformatie aan de
informatiedisplays op
busstations en –haltes in
Twente. Met het contract zijn
afspraken vastgelegd over de
beschikbaarheid van het
systeem.
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2.

RMP Uitvoeringsprogramma 20142015/subsidieverlening BDU 20142015
(reg.nr. 14001381)

Portefeuillehouder:
De heer Bron

3.

Deelname Regio Twente aan het
Tweede Rijksprogramma Beter
Benutten 2015-2017
(reg.nr. 14001386)
Portefeuillehouder:

VOORSTEL/ADVIES

1. In te stemmen met de notitie
beoordeling projecten UVP 20142015.
2. In aanvulling op uw besluit van
20 januari de in de toelichting
genoemde projecten toe te voegen
aan de
verkeersveiligheidsprogramma’s
2014-2015 van betreffende
gemeenten en de reeds verleende
verkeersveiligheidssubsidies voor
Borne en Enschede te verhogen
met € 55.306,- respectievelijk €
25.000,-.
3. In te stemmen met de
aanwending van de BDU
reservering van € 5 miljoen als
genoemd in de toelichting en in
bijlage 3: eindresultaat
scoreberekeningen UVP 20142015.
4. De desbetreffende gemeenten
uit te nodigen om hun definitieve
subsidieaanvraag in te dienen.

1. In te stemmen met deelname
van Regio Twente aan het
rijksprogramma Beter Benutten 2
en de bijbehorende concept
Bereikbaarheidsverklaring Beter
Benutten 2015-2017

BESLISSING

TOELICHTING

Conform

Het dagelijks bestuur van
Regio Twente heeft
ingestemd met de verdeling
van de beschikbaar gestelde
BDU-subsidiegelden van € 5
miljoen voor regionale
infrastructuur over fiets-, weg
en openbaar
vervoerprojecten. De
projecten worden de komende
twee jaar door de Twentse
gemeenten in uitvoering
genomen.

Conform, met daarbij de
opmerking dat zodra de uitkomst
openbaar is hierover breed wordt
gecommuniceerd.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten deel te nemen aan
het rijksprogramma Beter
Benutten 2 en daarvoor
samen het de Minister van
Infrastructuur en Milieu en het
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VOORSTEL/ADVIES

De heer Bron

2. De portefeuillehouder Mobiliteit
te mandateren namens uw bestuur
de Bereikbaarheidsverklaring Beter
Benutten Twente 2015-2017 te
ondertekenen.

Noordzee Baltic
Corridorbijeenkomst op 10 en 11
maart 2014 in Helsinki.
(reg.nr. 14001409)

Portefeuillehouder:
De heer Bron

1. Kennis te nemen van de
aanleiding en het doel van de
Noordzee Baltic
Corridorbijeenkomst op 10 en 11
maart 2014 in Helsinki.
2. Toestemming te verlenen aan
de portefeuillehouder mobiliteit om
(met ambtelijke ondersteuning
vanuit de gemeente Hengelo) als
vertegenwoordigers van Twente en
Euregio deel te nemen aan deze
corridorbijeenkomst en dat de reisen verblijfkosten (extern) door het
Proximare partnership worden
vergoed.

BESLISSING

TOELICHTING

bedrijfsleven in Twente een
Bereikbaarheidsverklaring
voor de periode 2015-2017 te
tekenen. Beter Benutten heeft
als doel de (economische)
bereikbaarheid te verbeteren
door slimme maatregelen te
nemen op gebied van
infrastructuur en
gedragsbeïnvloeding. Door
ondertekening van de
Bereikbaarheidsverklaring
maakt Regio Twente voor de
periode 2015-2017 kans op
een rijksbijdrage van € 7
miljoen.
1. Het DB stemt in met het voorstel
2. Het DB verleent toestemming
aan de portefeuillehouder Mobiliteit
om als vertegenwoordiger van
Twente deel te nemen aan de
bijeenkomst en neemt kennis van
de vertegenwoordiging van
Euregio door de
portefeuillehouder. Het DB is niet
bevoegd tot besluitvorming over de
vertegenwoordiging van de
Euregio.

1. Het DB stemt in met het
voorstel
2. Het DB verleent
toestemming aan de
portefeuillehouder Mobiliteit
om als vertegenwoordiger van
Twente deel te nemen aan de
bijeenkomst en neemt kennis
van de vertegenwoordiging
van Euregio door de
portefeuillehouder. Het DB is
niet bevoegd tot
besluitvorming over de
vertegenwoordiging van de
Euregio.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

1. De Stichting
Wielerevenementen Dinkelland
voor het Nederlands
Kampioenschap Wegwielrennen
2014 in Ootmarsum een subsidie
van € 25.000,-- beschikbaar te
stellen en middels bijgevoegde
beschikking hierover de stichting te
informeren;
2. Deze subsidie te verstrekken
middels een bijdrage van €
12.500,-- uit het Fonds Sport en
Cultuur en € 12.500,-- uit het
Fonds Recreatie en Toerisme.

Conform, waarbij het DB expliciet
aandacht vraagt voor de
voorwaarden aangaande de
branding van Twente.

In het kader van de Agenda
van Twente heeft de Stichting
Wielerevenementen
Dinkelland voor het
organiseren van het
Nederlands Kampioenschap
Wegwielrennen 2014 in
Ootmarsum een subsidie van
€ 25.000,- gekregen uit de
fondsen Sport en Cultuur en
Recreatie en Toerisme van de
Agenda van Twente.
Het topsportevenement
stimuleert de toeristische en
economische sector in
Twente. Het evenement geeft
een extra impuls aan de
promotie van Twente. Beide
resultaten dragen bij aan het
versterken van de sociaal
economische structuur van
Twente zoals beoogd in de
Agenda van Twente

1. Instemmen met de gezamenlijke
Economische Agenda
2. Deze te gebruiken als

Conform, met complimenten voor
het document.
In aanvulling:

Op initiatief van de
portefeuillehouders
Economische Zaken van de

C – Leefomgeving, Economie
1.

Bijdrage uit Agenda van Twente
(Fonds Recreatie en Toerisme en
het Fonds Sport en Cultuur) voor
het Nederlands Kampioenschap
Wegwielrennen 2014 in
Ootmarsum
(reg.nr. 14001382)

Portefeuillehouder:
De heer Van Zwanenburg

2.

Gezamenlijke Economische
Agenda
(reg.nr. 14001383)
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VOORSTEL/ADVIES

Portefeuillehouder:
De heer Van Zwanenburg

overdrachtsdocument naar de
volgende samenstelling van het
Portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken.

BESLISSING

-

-

Passage over
samenwerking 4 O’s wordt
ge-update naar de nieuwe
situatie;
De Portefeuillehouder
Economie stemt hierover
af met de Gedeputeerde
Economie van provincie
Overijssel.

Verder geeft de Portefeuillehouder
Economie aan dat met de
bestuurlijk trekkers van de
arbeidsmarktsamenwerking en de
Ontwikkelagenda Netwerkstad
afstemming plaatsvindt over de
sectorale benadering om de
integraliteit te bewaken.

D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

TOELICHTING

14 Twentse gemeenten is een
gezamenlijke Economische
Agenda opgesteld. De
gemeenten zien als
gezamenlijke speerpunten de
ontwikkeling van de innovatie
via de topsector High Tech
Systemen en Materialen.
Daarnaast zien zij kansen
voor de logistieke sector,
recreatie en toerisme en de
biobasedeconomy. Deze
agenda is gebaseerd op
verschillende onderliggende
afspraken en documenten en
vormt daarmee een
samenvatting van het
bestaande gezamenlijke
economische beleid. Het
bevat geen nieuw beleid. Het
document dient ook als
overdrachtsdocument voor
het portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken in haar
nieuwe samenstelling na de
gemeenteraadsverkiezingen.
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Voor kennisgeving aannemen

Conform.

E – Bedrijfsvoering
--

--

F – Gezondheid
--

--

G – Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 14001384)

H – Verslagen
1.

Dagelijks bestuur d.d. 17 februari
2014

Conform vaststellen

Conform.

2.

Commissie Grens Twente d.d. 6
februari 2014

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

3.

Portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken d.d. 3 oktober
2013

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

4.

Themabijeenkomst
portefeuillehouders en ambtelijk
overleg Economische Zaken d.d.
12 december 2013

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

TOELICHTING
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I – Uitnodigingen
--

--

J – Rondvraag

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

