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De heren P.E.J. den Oudsten, H. van Agteren, J.H. Coes, R.G. Welten, P. van Zwanenburg,
J. Bron, M. Sijbom en dames G.J.M. Vos en E.L. Ruijs

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 1 december 2014
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

1. Een besluit te nemen in welke
portefeuille(s) het
aandeelhouderschap van
Innovatiefonds Twente B.V. en
PPM Oost N.V. wordt
ondergebracht.
2. Met inachtneming van het naar
aanleiding van ad 1 genomen
besluit bijgaande
portefeuilleverdeling vast te
stellen.

Het DB stemt in met de
voorgestelde
portefeuilleverdeling.
Nieuwe verdeling kenbaar maken
aan de gemeenten en provincie.

Het dagelijks bestuur heeft
afspraken gemaakt over de
taakverdeling in verband
met wijzigingen in de
samenstelling.

De bijgevoegde agenda en
bijlagen te bespreken ter
voorbereiding op het overleg met
het bestuur van Regio
Achterhoek

De agenda wordt doorgenomen.
Met Regio Achterhoek zal
besproken worden om meer
samen in te zetten richting
Euregio. Wel belangrijk om dan

Het gaat hier om een
vervolgoverleg om verder te
bezien hoe de
samenwerking verder vorm
kan krijgen

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Portefeuilleverdeling dagelijks
bestuur
(reg.nr. 14010273)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

2.

Samenwerking met Regio
Achterhoek
(reg.nr. 14010258)
Portefeuillehouder:
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

De heer Welten en Van
Zwanenburg

BESLISSING

TOELICHTING

ook duidelijk te hebben wat
Twentse inzet is.
Op het gebied van innovatie is
het belangrijk dat de gemeenten
in de Achterhoek zichzelf
organiseren en dan in gesprek
gaan met Kennispark.

B - Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Subsidieverlening project SMART
(Self-Motivated And Rewarded
Travelling)
(reg.nr. 14010259

Portefeuillehouder:
De heer Bron

2.

Treindienst Zwolle-Enschede
(reg.nr. 14010260

Portefeuillehouder:

1. In te stemmen met de
definitieve toekenning van een
subsidie van 46,5% met een
maximum van € 260.000 aan
gemeente Enschede voor het
project SMART en dit te dekken
uit het product Reisinformatie
Twente Mobiel (RitMobiel),
conform bestedingsplan BDU;
2. Aan de onder 1 vermelde
subsidie de in de toelichting
genoemde voorwaarden te
verbinden.

Conform

Het dagelijks bestuur heeft
besloten aan gemeente
Enschede een bijdrage te
verlenen voor de
instandhouding van het
SMART platform. Het
concept SMART betreft een
combinatie van het meten
van persoonlijke
verplaatsingen, het inzicht
bieden in het persoonlijk
reisgedrag, een overzicht
geven van de
verkeerssituatie en het
ontwikkelen en aanbieden
van uitdagingen en prikkels.

In te stemmen met het:
1. verlenen van een concessie
aan NS voor de exploitatie van
de treindienst Zwolle-Enschede
(trajectdeel Enschede- Raalte)

Conform

Regio Twente en Provincie
Overijssel verlenen een
tijdelijke concessie aan NS
voor de treindienst Zwolle-
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3.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

De heer Bron

voor de periode van 14 december
2014 t/m 9 december 2017.
2. verlenen van een mandaat aan
gedeputeerde staten van
Overijssel om de
concessiebeschikking mede
namens uw bestuur te verlenen
aan NS.

Gebruikersbijdrage Regiotaxi
Twente 2015
(reg.nr. 14010261)

De Gebruikersbijdrage Regiotaxi
Twente 2015 met ingang van 1
januari 2015:
1. Voor OV-reizigers
(Regiotaxitarief) vast te stellen op
€ 2,05 per OV-zone en € 4,10
voor het basistarief;
2. het gereduceerde tarief
(Regiotaxipashouders) gelijk met
het reguliere bustarief 2015 vast
te stellen

Conform

Subsidie te verlenen in het kader
van verkeersveiligheid aan de
gemeenten Almelo, Borne,
Dinkelland, Enschede,
Haaksbergen, Hellendoorn,
Hengelo, Hof van Twente,
Losser, Oldenzaal, Rijssen-

Conform

Portefeuillehouder:
De heer Bron

4.

Subsidieverlening
Programmabudget Duurzaam
Veilig 2014-2015
(reg.nr. 14010262)

BESLISSING

TOELICHTING

Enschede tot 10 december
2017.

Het Dagelijks Bestuur van
Regio Twente heeft de
Gebruikersbijdrage
Regiotaxi Twente vanaf 1
januari 2015 vastgesteld:
De eigen bijdrage
voor OV reizigers
blijft gelijk met de
tarieven van 2014
De eigen bijdrage voor
Regiotaxipashouders wordt
verhoogd conform de
verhoging van de reguliere
bustarieven 2015
-

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 en
communicatie ten behoeve
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

Portefeuillehouder:
De heer Bron

Holten, Tubbergen, Twenterand
en Wierden voor een
totaalbedrag van € 792.272,50 en
dit te dekken uit het product
Duurzaam Veilig binnen de
bebouwde kom, conform
bestedingsplan BDU 2014-2015.

BESLISSING

TOELICHTING

van het verbeteren van de
verkeersveiligheid.

C - Leefomgeving, Economie
1.

1. 5e voorschot project ‘Daring
Applications & Innovations in
Sensor Systems’ (Daisy) van
Thales Nederland BV.
2. 7e voorschot project ‘TPRC’
van de stichting TPRC.
3. 7e voorschot ‘project Stil Veilig
Wegverkeer’ van Apollo
Vredestein.
(reg.nr. 14010263)

Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

1. Een vijfde voorschot ter grootte
van € 16.499 beschikbaar te
stellen aan Thales Nederland BV
voor het project ‘Daring
Applications & Innovations in
Sensor Systems’ en hiertoe
bijgaande beschikking af te
geven.
2. Een zevende voorschot ter
grootte van € 119.223
beschikbaar te stellen aan de
Stichting TPRC voor het project
TPRC en hiertoe bijgaande
beschikking af te geven.
3. Een zevende voorschot ter
grootte van € 73.116 beschikbaar
te stellen aan Apollo Vredestein
voor het project Stil Veilig
Wegverkeer en hiertoe bijgaande
beschikking af te geven.

Conform

Het dagelijks bestuur heeft
besloten de subsidie van
het project
Vloeistofscheider vast te
stellen en een voorschot te
verstrekken voor het project
Daisy in het kader van de
ambitie ‘het versterken van
de sociaaleconomische
structuur en de innovatieve
ontwikkelingen in Twente’.
Met het project ‘Daring
Applications & Innovations
in Sensor Systems’ (Daisy)
wordt een baanbrekend
concept uitgewerkt dat
high-end sensor
technologie toegankelijk
maakt voor
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

massatoepassingen in
nieuwe gebieden.

2.

‘Profilering en positionering van
het merk Twente’
(reg.nr. 14010264

Portefeuillehouder:
De heren Van Zwanenburg en
Van Agteren

3.

Cofinanciering door Regio
Twente van INTERREG V project
‘UNLOCK’ van EUREGIO
(reg.nr. 14010265)
Portefeuillehouder:
De heer Van Zwanenburg

In te stemmen met de
opdrachtverlening aan de heer L.
Koopman van Egheria
Consultancy b.v. voor het
verkennen van een efficiënte
organisatie van de profilering en
positionering van het merk
Twente en in januari 2015 een
aanpak te presenteren hoe deze
efficiënte organisatie gerealiseerd
kan worden.

Het voorstel wordt aangehouden.
Eerst worden de uitkomsten van
de themabijeenkomst over dit
onderwerp op 8 januari van de
Twenteboard afgewacht. De heer
van Zwanenburg zal hier namens
Regio Twente bij aansluiten. In
de tussentijd zal er een notitie
gemaakt worden waarin staat wat
er in de afgelopen jaren al aan
rapporten is verschenen.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten de heer L.
Koopman van Egheria
Consultancy b.v. opdracht
te geven een verkenning uit
te voeren hoe de profilering
en positionering van het
merk Twente verder kan
worden verbeterd.

Aan EUREGIO een
intentieverklaring te verstrekken,
waarin Regio Twente aangeeft
namens de 14 Twentse
gemeenten cofinanciering te
verlenen aan INTERREG V
project ‘UNLOCK’ van EUREGIO
ten bedrage van in totaal €
160.000 verdeeld over 4
jaarperioden (2015-2018)

Het DB stemt in met het voorstel
waarbij de dekking uit de
middelen van de Twente
Toerisme Monitor gezien wordt
als tijdelijke voorfinanciering in
afwachting van een ander
voorstel. Hierbij moet naast de
innovatiesprongmiddelen ook
worden gekeken naar de
middelen die richting Twente
komen op het gebied van
arbeidsmarkt.

Regio Twente zorgt via
deelname aan het
Euregionale project
UNLOCK voor een
stimulering van de
grensoverschrijdende
arbeidsmarkt. Kernpunten
hierbij zijn:
- verbeteren van kennis en
verhogen imago van
grensmobiliteit door
informatie en motivatie,
- verbeteren van
bemiddelingsprocessen
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

over de grens door
grensoverschrijdend
verbinden van actoren en
netwerken, en
- ondersteunen bij het
aanstellen en behoud van
personeel over de grens
door voorlichting en advies.
D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
1.

Wijziging erfpachtovereenkomst
in recreatiepark het Lageveld te
Wierden.
(reg.nr. 14010266)
Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren

In te stemmen met de overdracht
van het erfpacht- en opstalrecht
van de Stichting Scouting
Lanckergroep naar de Stichting
G.J. Multiacentrum Lageveld en
de aanpassing van de
erfpachtcanon naar € 1.000,- per
jaar.

E - Bedrijfsvoering
--

--

Conform

Het dagelijks bestuur heeft
besloten aan Stichting
Scouting Lancker
toestemming te geven om
het erfpachts- en
opstalrecht t.b.v. een
gebouw in het Lageveld
over te dragen aan de
Stichting G.J.
Multiacentrum Lageveld.
De daarvoor op te stellen
notariële akte worden
enkele voorwaarden
gewijzigd, waaronder het
verhogen van de jaarlijkse
vergoeding van € 300,naar € 1.000,-.
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Conform vaststellen

Conform

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

TOELICHTING

-F - Gezondheid
--

--

G - Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 140010267)

H - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 17 november 2014

I - Uitnodigingen
-J - Rondvraag
De commissie Robben komt deze
week met haar eindrapport. De
voorzitter krijgt mandaat om deze
namens het DB door te sturen
naar de Twentse gemeenten. DB
leden zullen het rapport
voorafgaand toegestuurd krijgen.

Secretaris
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

De voorzitter geeft aan dat de
Twenteboard voor een goede
uitvoering van haar toebedeelde
taken zou moeten beschikken
over een groter budget. Zowel de
provincie als regio zullen
uitzoeken of zij € 150.000
beschikbaar hebben en
eenzelfde bedrag uitvragen bij de
kennisinstellingen en het
bedrijfsleven.
Daarnaast ligt er een vraag bij
Regio Twente om mee te betalen
aan de financiering van
Kennispark na 2015.

LO/Economie

Dhr. Welten vraagt aandacht voor
voortvarende voorbereiding
bezuiniging. GGD ligt op koers –
binnenkort besluitvorming over
resterende taakstelling in 2017.
Vwb MDA verbaast DB zich over
agendering stuk voor pho d.d. 3
december. Dit stuk dient
voorbesproken te worden met de
portefeuillehouder Bedrijfsvoering
en daarbij blijft de opdracht van
de regioraad om te bezuinigen
danwel andere manier van
financieren te vinden
uitgangspunt. Het stuk wordt van
de agenda gehaald.

LO/Economie
Bedrijfsvoering

LO/Economie
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