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14:30 uur
1

De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J.
Bron en dames dr. ing. G.J.M. Vos en drs. E.L. Ruijs, de heer H. Verbeek (zie rondvraag)

AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 18 augustus 2014
14:30 uur Kennismaking met Hans Verbeek, Senior Public Affairs Advisor
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

De in de bijlage vermelde
personen te benoemen in
respectievelijk EUREGIO-Raad
en Dagelijks Bestuur EUREGIO.

Conform

Eén van de taken van
Regio Twente is het
benoemen van de Twentse
leden in de Euregioraad en
het Dagelijks Bestuur van
Euregio. Op voordracht van
de Twentse gemeenten
worden de leden in deze
bestuursorganen van
EUREGIO benoemd.

In samenspraak met de overige
BDU ontvangers en – eventueel
via de koepels SKVV en IPO -

Conform

Bij brief van 29 juli jl. heeft
de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu de

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Benoeming leden in EUREGIOorganen
(reg.nr. 14006906)
Portefeuillehouder:
Dhr. Welten

B - Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Indexering BDU Verkeer en
Vervoer
(reg.nr. 14006907)
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ONDERWERP

Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

index bekendgemaakt over
de BDU 2014. Deze
bedraagt 0,196%. Regio
Twente vindt deze index te
laag om de kostenstijgingen
te dekken en heeft besloten
bezwaar te maken tegen de
hoogte van de index.
Daarbij zal de
samenwerking worden
gezocht met de overige
BDU ontvangers.

bezwaar te maken tegen de door
de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu
vastgestelde indexering BDU
verkeer en vervoer 2014

C - Leefomgeving, Economie
1.

6e voorschot IPT project Stil Veilig
Wegverkeer aan Apollo
Vredestein
(reg.nr. 14006908)
Portefeuillehouder:
Dhr. Den Oudsten

In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een
zesde voorschot groot
€ 135.524,- aan Apollo Vredestein
voor het project Stil Veilig
Wegverkeer en hiertoe
bijgevoegde beschikking af te
geven.

D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

Conform

Het dagelijks bestuur heeft
besloten voor het project
Stil Veilig Wegverkeer een
voorschot te verstrekken in
het kader van de ambitie
‘het verstreken van de
sociaal economische
structuur en innovatieve
ontwikkelingen in Twente’.
Het project werkt aan een
stille en veilige bandwegdekcombinatie.
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Mandaat te verlenen aan de
stuurgroep van project
Harmonisering
arbeidsvoorwaarden om als
werkgeversdelegatie in het
Bijzonder Georganiseerd Overleg
(BGO) het overleg en de
onderhandelingen te voeren
teneinde te komen tot:
1. één uniforme Twentse
Arbeidsvoorwaarden
Regeling (TAR);
2. een overgangsdocument dat
de brug vormt tussen de
huidige arbeidsvoorwaarden
van de deelnemende
organisaties en de TAR, in de
vorm van garanties, afbouwen afkoopregelingen.

Het DB stemt in met het voorstel,
waarbij het mandaat wordt
verleend tot 31-12-2014 en ervan
uit wordt gegaan dat in de
tussentijd het mogelijk is op lokaal
niveau het overleg met het GO te
voeren. Een en ander in
afstemming met de
werkgeversdelegatie BGO.
Dit besluit van het DB zal onder
de aandacht worden gebracht van
de andere deelnemers.

Het DB stemt in met het
voorstel, waarbij het
mandaat wordt verleend tot
31-12-2014 en ervan uit
wordt gegaan dat in de
tussentijd het mogelijk is op
lokaal niveau het overleg
met het GO te voeren. Een
en ander in afstemming met
de werkgeversdelegatie
BGO.

Conform vaststellen

Conform

E - Bedrijfsvoering
1.

Mandaatverlening project
Harmonisering
arbeidsvoorwaarden
(reg.nr. 14006909)
Portefeuillehouder:
Dhr. Welten

F - Gezondheid
--

--

G - Ingekomen stukken
1.

Lijst Ingekomen stukken

Dit besluit van het DB zal
onder de aandacht worden
gebracht van de andere
deelnemers.
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N.a.v. bijlage 2 wordt de
secretaris-directeur verzocht de
stuurgroep te verzoeken het
dagelijks bestuur te informeren
over de planning van het proces.
H - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 30 juni 2014

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

2.

Vergadering Bestuurscommissie
Publieke Gezondheid d.d. 19 juni
2014

Voor kennisgeving aannemen

Conform

3.

Portefeuillehoudersoverleg Milieu,
Duurzaamheid en Afval d.d. 25
juni 2014

Voor kennisgeving aannemen

Conform

I - Uitnodigingen
1.

Werkgroep Fair Trade Hengelo
inzake uitnodiging debat Fair
Trade d.d. 23 oktober 2014

Het DB zal niet op de uitnodiging
ingaan. Het onderwerp ligt meer
in de gemeentelijke lijn.

J - Rondvraag
Bij aanvang van de vergadering is
kennisgemaakt met de nieuwe

TOELICHTING
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lobbyist de heer H. (Hans)
Verbeek. Gevraagd wordt om na
te gaan wat de verwachte
uitkomst zal zijn van de
bespreking van het WGR+
wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
Ook wordt gesproken over de
tolheffing in Duitsland.
Programma Mobiliteit wordt met
spoed om een advies gevraagd
over stand van zaken en
verwachte gevolgen voor Twente.
Tenslotte zal het kabinet bij haar
vergadering in Diepenheim het
boek van Jaap Scholten (Horizon
City) worden aangeboden door de
CdK en de regiovoorzitter,
inclusief een kort schrijven over
de stand van zaken van de
economie in Twente.
De heer van Agteren stelt de
oplopende wachttijden bij de
sluizen in Hengelo en Delden aan
de orde, veroorzaakt door een
proef van een half jaar. Dit heeft
financiële gevolgen voor de
ondernemers. De provincie
Overijssel heeft reeds, mede
namens Regio Twente, een brief
gestuurd aan de minister over
deze ongewenste situatie.

TOELICHTING
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De heer van Agteren en Bron zijn
namens Regio Twente aanwezig
geweest bij een zeer geslaagde
uitvoering van de Rockopera The
Wall in Winterswijk.
De heer Welten geeft aan de
portefeuille van de heer Cazemier
tot en met 31 december 2014 te
willen overnemen, maar geen
verplichting op zich te willen
nemen voor de periode daarna.
De overige leden geven aan dat
zij hem -indien nodig- graag willen
steunen bij de uitvoering van
deze dubbele taak. Zodra dit DB
afscheid neemt, zal de heer
Cazemier daar ook voor worden
uitgenodigd.

TOELICHTING

