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In te stemmen met de opzet en het
programma.

Het DB stemt in met het
programma en verzoekt de
portefeuillehouders nader te
informeren over hun rol als
delegatieleider.

Regio Twente organiseert,
in samenwerking met
Veiligheidsregio Twente,
op vrijdag 3 oktober 2014
een Introductiedag voor
Twentse raads- en
collegeleden. Centraal in
deze introductiedag staat
de samenwerking in
Twente tussen de 14
gemeenten en met
maatschappelijke
partners. De
samenwerking wordt op
de Introductiedag
besproken aan de hand
van de thema’s economie,
veiligheid, gezondheid en

A - Algemeen/Bestuurlijk
2.

Opzet en programma
Introductiedag Twentse raadsen collegeleden op 3 oktober
2014
(reg.nr. 14007579)
Portefeuillehouder:
Dhr. Den Oudsten
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de transities Jeugdzorg en
AWBZ, bereikbaarheid en
vestigingsklimaat en
recreatie en toerisme.
Tijdens de Introductiedag
op 3 oktober bezoeken de
raads- en collegeleden
ook bedrijven en
instellingen in Twente.
3.

Agenda Open Days op 7 en 8
oktober 2014 te Brussel
(reg.nr. 14007593)

Kennis te nemen van de agenda Open
Days Twente 2014

Portefeuillehouder:
Dhr. Welten

Het DB neemt kennis van het
programma en verzoekt in de
reminder aan de eerder
aangemelde deelnemers te
vragen of zij nog meegaan en
gebruik maken van het vervoer
per bus.

Het dagelijks bestuur
heeft besloten het
programma Open Days
Twente 2014 vast te
stellen.

Conform

Het dagelijks bestuur
heeft het BDU
bestedingsplan voor 2015
vastgesteld. In dit plan
worden jaarlijks de
accenten gelegd in de
uitvoering van het
mobiliteitsbeleid van
Regio Twente. In totaal
betreft het een uitkering
van circa € 41,8 miljoen
die met het

B - Leefomgeving, Mobiliteit
1.

BDU bestedingsplan 2014 en
2015
(reg.nr 14007580)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

1. In te stemmen met de in de
toelichting genoemde wijzigingen
van het BDU bestedingsplan 2014;
2. In te stemmen met de
voorgestelde nieuwe uitgaven en
bezuinigingen ten behoeve van het
BDU bestedingsplan 2015 en
daaropvolgende jaren;
3. In te stemmen met de het BDU
bestedingsplan 2015;
4. De Minister van Infrastructuur en
Milieu alsmede het College van
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bestedingsplan voor de
verschillende doeleinden
binnen het programma
wordt belegd. Onderdeel
van de besluitvorming
betrof een
bezuinigingsopgave van €
2,2 miljoen die met het
vaststellen van het BDU
bestedingsplan
grotendeels is ingevuld.

Gedeputeerde Staten van
Overijssel te informeren over uw
besluit.

2.

BDU Subsidieverlening RMP
Uitvoeringsprogramma 20122013
(reg.nr. 14007581)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

1. In te stemmen met het verlenen
van de volgende bijdragen in het
kader van het UVP 2012-2013:
a. Aan gemeente Hengelo
ten behoeve van het
project ‘Reconstructie
Kuipersdijk’:
i. een bijdrage van 30% met
een maximum van €
69.000,- in het kader van
Beter Benutten;
ii. een bijdrage van 25% met
een maximum van €
507.750,- in het kader van
het UVP 2012-2013;
b. Aan gemeente Borne ten
behoeve van het project
‘Reconstructie/herinrichting
Deldenerstraat’ een

TOELICHTING

Conform

Het dagelijks bestuur
heeft besloten voor 4
infrastructurele projecten
binnen de gemeenten
Hengelo, Borne,
Oldenzaal en Wierden
een subsidie toe te
kennen. Daarnaast is
besloten om voor een
tunnelproject in RijssenHolten een extra subsidie
te verstrekken.
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bijdrage van 25% met een
maximum van € 75.000,-;
c. Aan gemeente Oldenzaal
ten behoeve van het
project ‘Vervanging
regelautomaat VRI
HengelosestraatNieuwstraat’ een bijdrage
van 75% met een
maximum van € 67.500,d. Aan gemeente Wierden
ten behoeve van het
project ‘Aanleg fietspad
Rijssen-Almelo (gedeelte
Ypeloschoolweg-Regge)’
een bijdrage van 25% met
een maximum van €
45.038,-.
2. Hieraan de in de toelichting
genoemde voorwaarden te
verbinden;
3. De subsidievaststelling te
mandateren aan de directeur
Leefomgeving;
4. De verleende maximale subsidie
voor het project ‘Spoortunnel
Veeneslagen Rijssen’ te verhogen
naar € 1.040.472,- (was €
640.472).

BESLISSING

TOELICHTING
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Verkeersveiligheid;
subsidieaanvraag educatie en
communicatie 2015
(reg.nr. 14007583)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

VOORSTEL/ADVIES

1. In te stemmen met de
voorgestelde categorisering van de
betreffende projecten, waarbij de
projecten, afhankelijk van de
plaatsing onder categorie 1 of 2, in
aanmerking komen voor een
subsidie van 75% (cat. 1) of 50%
(cat. 2);
2. Het daarop gebaseerde
subsidieaanvraagformulier
educatie- en
communicatieprojecten 2015 vast
te stellen als basis voor de uitvraag
van projecten en de subsidiëring
van gemeentelijke projecten op het
gebied van verkeerseducatie en –
communicatie in 2015.

BESLISSING

TOELICHTING

Conform

Het Dagelijks Bestuur van
Regio Twente heeft
besloten in te stemmen
met voorgestelde
categorisering van
projecten op het gebied
van verkeerseducatie en –
communicatie en het
daarop gebaseerde
subsidieaanvraagformulier
vast te stellen. Dit
formulier dient als basis
voor de uitvraag van
projecten en de
subsidiering van
gemeentelijke projecten
op het gebied van
verkeerseducatie en –
communicatie in 2015 ten
behoeve van de
verkeersveiligheid.
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C - Leefomgeving, Economie
1.

Voorschot voor de projecten;
1. Innovation 2
Industrialisation for
Advanced Micro- en
Nanosystems (I2I);
2. Centre for Medical Imaging
(CMI).
(reg.nr. 14007584)
Portefeuillehouder:
Dhr. Den Oudsten

1. Uit het investeringsbudget IPT aan
I2I een zesde en zevende
voorschot toe te kennen van
respectievelijk € 26.947,- en
€ 114.110,-;
2. Uit het investeringsbudget IPT aan
CMI een derde voorschot toe te
kennen van € 28.037,-.;
3. De aanvragers hiervan in kennis te
stellen door verzending van
bijgevoegde brieven.

D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

E - Bedrijfsvoering
--

--

F - Gezondheid

Conform

Het dagelijks bestuur
heeft besloten voor twee
projecten een voorschot
uit het investeringsbudget
Innovatieplatform Twente
te verstrekken in het
kader van de ambitie om
de sociaaleconomische
structuur en de
innovatieve kracht van
Twente te versterken.
Het gaat om de projecten
Innovation 2
Industrialisation for
Advanced Micro- en
Nanosystems en het
Center for Medical
Imaging Twente.
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Conform vaststellen

Conform

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.
N.a.v. meldt de heer Bolhaar
dat de brief aan WDWWZ retour
is ontvangen. Deze was
onbestelbaar.

G - Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 140014007585)

H - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 1 september 2014

I – Uitnodigingen
--

--

J - Rondvraag
Het DB verzoekt na te gaan of
het mogelijk is om DB leden die
afwezig zijn via beeld of geluid
toch deel te laten nemen aan de
beraadslagingen (inbellen/
scherm). Voor de vergadering

TOELICHTING
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van 29 september wordt
nagegaan of bovenstaande
soelaas biedt, dan wel de
vergadering moet worden
verplaatst.
De heer Van Agteren geeft aan
dat voor de bijeenkomst van
stakeholders op gebied van
recreatie en toerisme op 17
september a.s., waarbij onder
andere de heer L. Koopman
verslag doet van zijn
bevindingen, meer dan 120
mensen worden verwacht.
Twee studenten zijn bezig met
een onderzoek naar de
democratische legitimiteit van
samenwerkingsverbanden in
het kader van de ontwikkeling
richting Twenteberaad. Vraag is
of zij aanwezig mogen zijn bij
een gedeelte van het DB. DB
leden hebben geen bezwaar,
maar zien geen meerwaarde.
Wel adviseren zij de werkwijze
in de Drechtsteden mee te
nemen in
het onderzoek.

TOELICHTING

