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De heren J.H. Coes, mr. R.S. Cazemier, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J.
Bron (t/m agendapunt C-4) en dames dr. ing. G.J.M. Vos en drs. E.L. Ruijs
De heer P.E.J. den Oudsten

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 30 juni 2014
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

1. De voor 14 juli 2014 geplande
vergadering te laten vervallen.
2. Op basis van het onder
Overwegingen opgenomen
overzicht mandaat te verlenen
aan de daarin vermelde leden
van het dagelijks bestuur om, zo
nodig via schriftelijke
raadpleging, besluiten te nemen
die geen uitstel dulden.

Conform

Op basis van een
inventarisatie heeft het
dagelijks bestuur een besluit
genomen over de
besluitvorming tijdens de
zomervakantie.

1. In te stemmen met bijgaande
brief aan de colleges van
burgemeester en wethouders
van de Twentse gemeenten, het
concept-besluit tot wijziging van
de Regeling Regio Twente en

Er zal nog een juridische
verduidelijking rondgestuurd
worden deze week, waarop de
gemeenten volgende week
kunnen reageren. Vervolgens
worden brief en bijlagen

De gemeenten worden met
ingang van 2015
verantwoordelijk voor alle
vormen van jeugdhulp. Het
Rijk heeft daarbij als
voorwaarde gesteld dat
gemeenten op onderdelen met

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 14 juli 2014 en mandaat
tijdens vakantieperiode
(reg.nr. 14005471)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

2.

Wijziging Regeling Regio
Twente in het kader van
jeugdhulp en taken rond
maatschappelijke ondersteuning
(reg.nr. 14005472)
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Portefeuillehouder:
De heren Coes en Den Oudsten

3.

Nieuwe constructie/positionering
van EU Office Twente en de
belangenbehartiging in Brussel
(reg.nr. 14005473)
Portefeuillehouder:
De heer Welten

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

het concept van de Verordening
bestuurscommissie OZJT.
2. De heer Coes te mandateren
de definitieve teksten vast te
stellen.

verstuurd. Het DB stemt in met
voorstel 2.

elkaar samenwerken. De 14
samenwerkende gemeenten in
Twente (Samen 14) hebben
besloten onder de vigeur van
Regio Twente een nieuwe
organisatie, met als werknaam
Organisatie voor Zorg en
Jeugdhulp in Twente (OZJT),
op te richten onder de
bestuurlijke aansturing van
een nieuw in te stellen
bestuurscommissie. Om dit
mogelijk te maken moet de
Regeling Regio Twente
worden gewijzigd en een
bestuurscommissie worden
ingesteld. Het dagelijks
bestuur heeft besloten
hiervoor een verzoek aan de
gemeenten te richten.

1. EU Office Twente en de
belangenbehartiging van Twente
in Brussel beter te positioneren;
2. Kennis te nemen van de
varianten voor de toekomst van
EU Office Twente in
onderstaande toelichting (en de
bijlage);
3. Een voorkeur uit te spreken
voor variant 2a, te weten: een
constructie voor de Twentse

DB beschouwt de discussie als
een oriënterende discussie,
waarbij het DB een voorkeur
heeft voor 2a en daarnaast de
link met Euregio ook een
aantrekkelijke vindt. Daarnaast
realiseert het DB zich dat een
goede organisatie van het
‘thuisfront’ een voorwaarde is
voor een effectieve lobby in
zowel Brussel als Den Haag. In

Het dagelijks bestuur heeft
besloten het EU Office
Twente en de
belangenbehartiging van
Twente in Brussel beter te
willen positioneren. Daarbij is
een voorkeur uitgesproken om
net als voor de Twentse lobby
in Den Haag de samenwerking
te zoeken met de provincie
Overijssel en de

PAGINA

3/13
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

lobby in Brussel zoals ook wordt
gehanteerd voor de Twentse
lobby in Den Haag;
4. De secretaris-directeur Regio
Twente opdracht te geven
variant 2a op korte termijn
(tweede helft 2014) te doen
uitwerken, en daarbij rekening te
houden met een verbinding op
termijn met variant 1c.
5. In de uitwerking van variant
2a:
A: rekening te houden met de
gewenste inhoudelijke update
van de Internationale Agenda
van Twente, en de betekenis
daarvan voor de
werkzaamheden in Brussel, op
basis van een internationale
vertaling van de adviezen van de
Commissie Draijer,
B: aan te geven de
organisatorische, financiële en
personele aspecten van variant
2a, op basis van overleg met
Provincie Overijssel / de
vertegenwoordiging van
provincies in Brussel
C: de procedure aan te geven,
hoe de besluitvorming en de
overgang naar de nieuwe
situatie wordt bewerkstelligd,

de uitwerking dient dit te worden
meegenomen, inclusief dekking
(ca. 1 fte).

vertegenwoordiging van Oost
Nederland in Brussel. Ook zal
meer worden samengewerkt
met EUREGIO. Deze nieuwe
werkwijze zal komende
periode worden uitgewerkt,
zodat deze per 1 januari 2015
geeffectueerd kan worden.
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Conform.

Het dagelijks bestuur stemt er
mee in dat de
secretaris/algemeen directeur
deelneemt aan eens reis van
de Vereniging van
Gemeentesecretarissen naar
het congres van International
City Managers Assosiation
(ICMA) in Charlotte (een
gebied dat qua inwoneraantal
en grootte te vergelijken is met
Twente) en een
postconference tour naar New
York. Het doel van de
deelname aan de reis is het
leren en meepraten over de
nieuwste internationale
ontwikkelingen om inspiratie

D: aan te geven hoe voor een
effectieve lobby in Brussel het
‘thuisfront’ in Twente wordt
georganiseerd, met name waar
het gaat om de bestuurlijke
aansturing en ambtelijke
coördinatie,
E: bij de uitwerking expliciet de
deskundigheid van provincie en
Economic Development Board
Twente te betrekken, zowel wat
betreft de inhoud als wat betreft
de vormgeving.
4.

Deelname aan reis Vereniging
van Gemeentesecretarissen
naar Charlotte en New York in
de periode van 13 t/m 19
september 2014.
(reg.nr. 14005474)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

1. In te stemmen met de
deelname van de
secretaris/algemeen directeur,
mevrouw Vos, aan de reis.
2. De kosten van circa € 2.400,=
te dekken uit het budget van
bedrijfsvoering (directie en
algemeen)
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op te doen voor de uitoefening
van de functie bij Regio
Twente.
5.

Vergaderdata zittingsjaar 2015
dagelijks bestuur en regioraad
(reg.nr. 14005475

In te stemmen met voorgestelde
data

Het DB stemt in met de
voorgestelde data en verzoekt
voor de maanden dat er maar
één vergadering is gepland een
reservedatum op een ander
tijdstip te reserveren.

In te stemmen met de
bijgevoegde
Realisatieovereenkomst
Tracébesluit N18

Conform.

Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

Het DB stemt in met de
voorgestelde data en verzoekt
voor de maanden dat er maar
één vergadering is gepland
een reservedatum op een
ander tijdstip te reserveren.

B - Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Realisatieovereenkomst
Tracébesluit N18
(reg.nr.
Portefeuillehouder:
De heer Bron

Het dagelijks bestuur stemt in
met de
Realisatieovereenkomst
Tracébesluit N18. Hierin zijn
afspraken vastgelegd over de
wijze van samenwerking
tijdens de voorbereiding en
realisatie van de N18.
Daarnaast bevat de
Realisatieovereenkomst
afspraken over de overdracht
van wegen van het Rijk aan
regionale wegbeheerders
(bestaande N18 en nieuwe
wegvakken op het
onderliggend wegennet).
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1. De subsidie vast te stellen op
€ 71.250,--;
2. Het restant subsidiebedrag
van € 14.250,-- aan Marb
Consultancy BV. uit te betalen;
3. Voor dit besluit bijgaande
beschikking te versturen.

Conform.

In het kader van de Agenda
van Twente hebben de
gemeenten Haaksbergen,
Hengelo en Enschede een
subsidie gekregen voor het
project “Zout verbindt de
Zoutmarke”. Binnen dit project
is een gebiedswaaier en een
gebiedskaart gerealiseerd.
Daarnaast is in samenwerking
met het Twents Bureau voor
Toerisme gewerkt aan de
zichtbaarheid en promotie van
de Zoutmarke. Het project is
afgerond en het dagelijks
bestuur heeft het definitieve
subsidiebedrag vastgesteld op
€ 71.250,--.

Het subsidiebedrag aan High
Tech Factory B.V. voor het
project ‘High Tech Factory fase
3’ definitief vast te stellen op €
457.000, het restantbedrag te
verschuiven naar fase 2 en High
Tech Factory middels bijgaande
brief hierover te informeren.

Conform.

C - Leefomgeving, Economie
1.

Afrekening project “Zout verbindt
de Zoutmarke” in het kader van
de Agenda van Twente, Fonds
Recreatie en Toerisme
(reg.nr. 14005477
Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren

2.

Eindafrekening project ‘High
Tech Factory’ van High Tech
Factory B.V.
(reg.nr. 14005478)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

Het dagelijks bestuur heeft
besloten de subsidie van het
project High Tech Factory –
fase 3 vast te stellen.
Het project High Tech
Factory - fase 3 betrof de
herontwikkeling van het
voormalige NANO-lab tot een
hoogwaardige gedeelde
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faciliteit voor testen, productie
en assemblage van op nanoen microtechnologische
gebaseerde producten.
3.

Aanvraag subsidievaststelling
project kwartiermaker hippisch
Twente 2010
(reg.nr. 14005479)
Portefeuillehouder:
De heer Van Zwanenburg

4.

Rapportage visitatiecommissie
Twente, bestaande uit de heren
Draijer, Buijink, Roosegaarde
(reg.nr. 14005481)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

1. In te stemmen met de
afrekening van het project
kwartiermaker hippisch Twente
2010;
2. Het subsidiebedrag vast te
stellen op € 42.517,92;
3. Het resterende
subsidiebedrag van € 7.482,08
opnieuw beschikbaar te stellen
voor het Fonds Hippische
Initiatieven van de Agenda van
Twente;
4. Voor dit besluit bijgaande brief
vast te stellen.

Conform. Het DB was verheugd
over de bijeenkomst vorige week
over de grensoverschrijdende
mogelijkheden en bestedingen
van de hippische sport. Het DB
adviseert ook de voorzitter van
de sectorraad paard, de heer
Piet Jansen, alsmede dhr.
Bleker te betrekken. Een pilot
vwb grensoverschrijdend
veetransport zou voor Twente
interessant kunnen zijn.

Het dagelijks bestuur heeft de
subsidiebijdrage van het
project kwartiermaker hippisch
Twente vastgesteld. Het
project is gesubsidieerd door
het Fonds Hippische
Initiatieven van de Agenda van
Twente en heeft geleid tot een
plan van aanpak. Dit plan van
aanpak wordt inmiddels door
de Stichting HION uitgevoerd.

1. Kennis te nemen van en te
bespreken het visitatierapport
‘Versterken economische kracht
van Twente; versnellen en
handelen, Twente 2.0’;
2. De uitkomsten van het rapport
ter bespreking voor te leggen
aan de relevante
portefeuillehoudersoverleggen;
3. Desgewenst de voorzitter van
input te voorzien voor de
vergadering van de Economic

Het DB stemt in met de
voorstellen 1 en 2 en zal de
portefeuillehouders vragen om
aanbevelingen te doen hoe de
gemeenten kunnen bijdragen
aan de genoemde vectoren.
Portefeuillebreed zal naar
kansen gekeken moeten worden
om een bijdrage te leveren (bijv.
laaggeschoold werk in het kader
van de portefeuille afval).

Het dagelijks bestuur heeft
kennisgenomen van het
visitatierapport ‘Versterken
economische kracht van
Twente; versnellen en
handelen, Twente 2.0’, en
deze tijdens haar vergadering
inhoudelijk besproken.
Besloten is dat het rapport
inhoudelijk behandeld wordt in
de verschillende
portefeuillehoudersoverleggen.
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Development Board Twente d.d.
4 juli 2014.

Het rapport verdient het om dan
gezamenlijk deze aanbevelingen
te bespreken in een brede
bijeenkomst in september/
oktober.
De secretaris-directeur zal de
gemaakte opmerkingen
meegeven aan de voorzitter.

Op 4 juli a.s. wordt het rapport
besproken in de Economic
Development Board Twente,
waarin de voorzitter van Regio
Twente zitting heeft.

secretaris
5.

Programma Innovatiesprong
2015
(reg.nr. 14005482)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

1. In te stemmen met
vasthouden aan bestaande
verdeling van toebedeelde
middelen aan de vijf
programmalijnen van de
Innovatiesprong;
2. Dit uit te werken in een
regioraadsvoorstel en voor
advies voor te leggen aan de
portefeuillehoudersoverleggen

Conform.

Regio Twente heeft, in overleg
met de Twentse gemeenten, in
2012 ruim 30 miljoen
beschikbaar gesteld voor de
vijf onderdelen van de
Innovatiesprong
(Innovatiefonds Twente, fonds
MKB vouchers- en kredieten,
Human Capital Agenda
Twente, Twentebranding en
het TBT). Jaarlijks wordt
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gekeken of de voortgang het
rechtvaardigt om de middelen
ook in het volgende jaar
beschikbaar te stellen. Het
dagelijks bestuur gaat de
regioraad voorstellen –na
overleg met de betrokken
gemeentelijke bestuurders- om
in 2015 geen wijzigingen aan
te brengen.

Economische Zaken, Recreatie
& Toerisme en Arbeidsmarkt
3. Kennis te nemen van het
conceptprogramma van de
tweede Staat van de
Innovatiesprong.

D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
1.

Automatisering van de
parkeergeldheffing in de 3
recreatieparken
(reg.nr. 14005483)
Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren

In te stemmen met:
1. het invoeren van een
geautomatiseerd systeem van
parkeergeldheffing in de
recreatieparken het Hulsbeek,
het Rutbeek en het Lageveld
zoals herbevestigd door de
uitspraak van de
visitatiecommissie Leefomgeving
en conform de aanbeveling van
organisatieadviesbureau KplusV
in het onderzoek naar de positie
van de recreatieparken in
Twente.
2. het gefaseerd invoeren van
het systeem voor het Hulsbeek
en het Lageveld in 2014 (1ste
fase) en voor het Rutbeek in
2015 (2e fase).

Conform. Opgemerkt wordt dat
dit een resultante is van vier jaar
voorbereiding.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten door invoering van
automatisering van de
parkkeergeldheffing de
inkomsten te verhogen om
daarmee het negatieve
exploitatiesaldo van de parken
te verlagen.
Hiermee kan een deel van de
bezuinigingen van de provincie
Overijssel worden
opgevangen.
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Het DB stemt in met de
voorstellen 1 en 2.

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

3. de parkeergeldheffingsperiode
uit te breiden van het
zomerseizoen naar het gehele
jaar.
4. het dekken van de hogere
jaarlijkse lasten (met name
kapitaallasten) uit de te
verwachten hogere inkomsten.
5. het informeren van de
gemeenten waarin de parken
zijn gelegen omtrent de
uitvoering van het project.
E - Bedrijfsvoering
1.

Benoeming leden in EUREGIOorganen
(reg.nr. 14005484
Portefeuillehouder:
De heer Welten

1. In te stemmen met bijgaand
regioraadsvoorstel inzake
benoeming leden in EUREGIOorganen.
2. Op grond van herberekening
door EUREGIO het extra lid voor
Twente in de EUREGIO-Raad
van 24 naar 25, toe te laten
komen aan de gemeente
Tubbergen.

F - Gezondheid
--

--

G - Ingekomen stukken

--
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1.

Lijst ingekomen stukken
(reg.nr. 14005485)

Te besluiten conform voorstel

Conform.

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.
N.a.v. wordt vooruitgeblikt op de
regioraadsvergadering van
woensdag a.s. waar de
jaarrekening en begroting op de
agenda staan.
Dhr. Cazemier koppelt het
bestuurlijk overleg met Hengelo
terug.
Gevraagd wordt om nog een
adequate reactie conform WGR+
voor te bereiden op de
zienswijze zoals deze door
Dinkelland en Tubbergen is
ingediend.
Voorgesteld wordt om na de
vergadering de systematiek over
loon- en prijscompensatie
nogmaals te bespreken met de
gemeenten i.a.v. de ambtenaren
financiën om een eenduidige lijn
af te spreken voor alle
verbonden partijen (zoals ook de
VRT)

H - Verslagen
Dagelijks bestuur d.d. 16 juni
2014

1.

TOELICHTING
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I - Uitnodigingen
--

--

--

J - Rondvraag
De heer van Agteren meldt dat
de heer Koopman is gevraagd in
de zomer te inventariseren hoe
Twente een stap kan maken
naar een VrijetijdsEconomie 2.0.
Op 17 september vindt er een
bijeenkomst plaats over de
resultaten met alle R & T
bestuurders en betrokkenen uit
het veld.
De heer Cazemier verzoekt te
kijken of er in de begroting een
post opgenomen kan worden
met incidentele middelen van
waaruit Regio Twente NK’s in
andere sporten dan de vijf
topsportevenementen kan
ondersteunen.
A.s. dinsdag spreekt de Tweede
Kamer over het wetsvoorstel van
de afschaffing WGR+. In GS is
het zes-puntenplan m.b.t. de
aanstaande overdracht van
taken van Regio Twente naar de

TOELICHTING
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provincie Overijssel inmiddels
ook besproken en akkoord
bevonden.

TOELICHTING

