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

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

1. Voor het project ‘vernieuwend
ondernemen in de bouw’ van de
stichting Pioneering, in te
stemmen met:
- het verlengen van de
projectperiode tot 1 oktober 2018;
- het wijzigen van de begroting
van het project volgens voorstel;
- het inzetten van het niet
uitgegeven deel van de beschikte
subsidie;
- het beschikbaar stellen van een
zevende voorschot van €
440.471.

Conform.

TOELICHTING

A - Algemeen/Bestuurlijk
--

--

B - Leefomgeving, Economie
1.

1. Vervolg project ‘vernieuwend
ondernemen in de bouw’ van de
stichting Pioneering.
2. Eindafrekening project
‘Vloeistofscheider’ van Bouman
Industrial Supplier Group BV.
(reg.nr. 15003844)
Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

Het dagelijks bestuur heeft
besloten een voorschot te
verstrekken voor het project
‘Vernieuwend ondernemen
in de bouw’ en de subsidie
van het project
‘Vloeistofscheider’ in het
kader van de ambitie ‘het
versterken van de
sociaaleconomische
structuur en de innovatieve
ontwikkelingen in Twente’
vast te stellen.
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Hiertoe de bijgevoegde
beschikking af te geven.
2. Het subsidiebedrag aan
Bouman Industrial Supplier
Group BV voor het project
‘Vloeistofscheider’ definitief vast
te stellen op € 147.262, het
restantbedrag ad € 9.762 uit te
betalen en hiertoe bijgaande
beschikking af te geven.

2.

Inhoudelijke en financiële
eindafrekening subsidie 2014 en
inhoudelijke en financiële
toekenning subsidie 2015 ten
behoeve van de Stichting Twente
Branding
(reg.nr. 15003846)
Portefeuillehouder:

1. In te stemmen met het
definitief toekennen van het
resterende deel van de subsidie
2014 ter grootte van 10% van €
836.000,- zijnde € 83.600 aan de
Stichting Twente Branding;
2. In te stemmen met het
toekennen van € 540.000,subsidie zijnde 90% van de
gevraagde subsidie 2015 van €
600.000,- op basis van de

TOELICHTING

Het project ‘Vernieuwend
ondernemen in de bouw’
stimuleert vernieuwend
ondernemerschap in de
bouw door innovatie in
proces, product en
technologie, maar ook door
markt te creëren.
Het project
‘Vloeistofscheider’ betrof
de ontwikkeling van een
nieuw type
vloeistofscheider waarbij
gebruik gemaakt wordt van
verschillende materialen,
zoals kunststof en
verschillende staalsoorten.

Conform. DB merkt op dat
bedrijfsleven achterblijft in hun
bijdrage. Noodzaak dat
duidelijkere focus komt op onze
inspanningen (11 prestaties is
teveel) en dat de effectiviteit
daarvan hoger wordt. Gesprek op
25 juni van PHO EZ en bestuur
Twentebranding moet daarover
gaan. Binnen Twenteboard is de
voorzitter van de regio bezig om

ln het kader van de Agenda
van Twente heeft de
regioraad voor de periode
2013-2017 geld
gereserveerd voor
subsidiëring van de
activiteiten van de Stichting
Twente Branding. Het
dagelijks bestuur heeft de
definitieve subsidie 2014
vastgesteld aan de hand
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TOELICHTING

De heer Van Zwanenburg en de
heer De Graaf

bijgevoegde
prestatieovereenkomst 2015;
3. Bijgaande brief en bijgaande
beschikking te ondertekenen voor
respectievelijk de definitieve
eindafrekening subsidie 2014 en
voor toekenning van 90% van het
gevraagde subsidiebedrag 2015;
4. In te stemmen met een
inhoudelijke discussie tussen de
portefeuillehouders EZ en het
bestuur van de Stichting Twente
Branding op de Twentedag in juni
2015 over de toekomstige
financiering van de activiteiten
van de stichting Twente
Branding.

verschillende initiatieven op dit
gebied door de 4O’s te
bundelen.

van de behaalde resultaten.
Daarnaast is subsidie voor
2015 toegekend op basis
van de
prestatieovereenkomst
2015 tussen de Stichting
Twente Branding en Regio
Twente.

Inzet vrijetijdscoördinatoren in
Twente over vier toeristische
gebieden.
(reg.nr. 15003859)

a. Instemmen met het voorstel
om voor vrijetijdeconomie in
Twente in 2015 te werken met
vier vrijetijdscoördinatoren;
b. Instemmen met de volgende te
onderscheiden gebieden: Twents
Reggedal & Sallandse
Heuvelrug, Zoutmarke & Groene
Poort, Noordoost Twente, de
stedenband (Almelo, Hengelo,
Enschede);
c. Instemmen met het voorstel
om de georganiseerde

Conform. DB verzoekt er voor te
waken dat er concurrentie of
dubbelingen ontstaan tussen de
vier gebieden door het zo te
regelen dat juist het
onderscheidende binnen de vier
wordt gestimuleerd en goede
voorbeelden worden gedeeld.
In de nota staat abusievelijk
mevr. Vloothuis genoemd als lid
van de bestuurlijke kopgroep. Dit
moet dhr. De Witte zijn.

Het Dagelijks Bestuur van
Regio Twente heeft op
aangeven van de
portefeuillehouders
vrijetijdseconomie van de
14 Twentse gemeenten
middelen ter beschikking
gesteld voor het aanstellen
van vrijetijdscoördinatoren
in 2015. Deze vrijetijd
coördinatoren zullen de
ondernemers helpen bij de
regie om de toeristische

Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren
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sector in Twente nog meer
te versterken. Voor de vier
gebieden Twents Reggedal
& Sallandse Heuvelrug,
Zoutmarke & Groene Poort,
Noordoost Twente en de
Stedenband is vier keer
maximaal € 30.000,beschikbaar gesteld vanuit
Agenda van Twente, het
fonds van de 14 Twentse
gemeenten voor de sociaaleconomische
structuurversterking van
Twente.

toeristische ondernemers in het
aangewezen gebied zelf de
keuze te laten wie als
vrijetijdscoördinator(en) worden
aangezocht en zelf de snelheid in
het proces van uitvoering te laten
bepalen;
d. Instemmen met het voorstel
om voor de bekostiging van de
vrijetijdscoördinatoren in 2015
maximaal 4 x € 30.000,- te
reserveren vanuit het Fonds
Recreatie & Toerisme van de
Agenda van Twente;
e. Voor 1 januari 2016 een
tussenevaluatie op te leveren
over de resultaten van de inzet
van vrijetijd coördinatoren.
f. De portefeuillehouder
Vrijetijdseconomie uit uw
dagelijks bestuur te mandateren
dit besluit te doen uitvoeren.
4.

Algemene vergadering van
Aandeelhouders Innovatiefonds
Twente BV d.d. 21 mei 2015
(reg.nr. 15003860)
Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

1. Kennis te nemen van de
agenda en de annotatie.
2. Er mee in te stemmen dat het
in deze annotatie vermelde
gebruikt wordt voor de inbreng in
de vergadering.

TOELICHTING

Conform.

Regio Twente is voor 100%
aandeelhouder in
Innovatiefonds Twente BV
en is daarom uitgenodigd
deel te nemen aan de
Algemene vergadering van
Aandeelhouders. PPM Oost
is aangesteld als
fondsbeheerder. De
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doelstelling is om als
revolverend fonds de
sociaal economische
structuur van Twente
duurzaam en structureel te
versterken en
concurrentiekracht te
vergroten. De focus ligt
daarbij op High Tech
Systems & Materials
(HTSM) projecten en crossovers met alle regionale
sectoren uit het
topsectorenbeleid van het
ministerie van
Economische Zaken. Het
dagelijks bestuur heeft de
agenda van de AvA
besproken.
C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

D - Bedrijfsvoering
--

--

E - Gezondheid
--

--
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F - Ingekomen stukken

1.

Ingekomen stukken

Conform vaststellen

Het DB neemt kennis van het
lobbyrapport en complimenteert
de lobbyist met het nieuwe
format.

G - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 29 april 2015

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

H - Uitnodigingen
1.
Uitnodiging afscheid wethouder
E. Lievers gemeente Hengelo

De heer Coes zal ook namens
het DB een attentie meenemen
voor wethouder Lievers.

Secretariaat

De heer Welten neemt bij het
afscheid van de vertrekkende
gedeputeerden een presentje
mee namens Regio Twente.

Secretariaat

Volgend DB zal het
Coalitieakkoord van de provincie
Overijssel in relatie tot de brief
van Regio Twente aan de
formateur geagendeerd worden.
DB verzoekt vervolgacties daarbij

Secretaris

I – Rondvraag
1.
--
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te benoemen en eea vanuit de
Twentse gemeenten te
coördineren.
Voor de radenbijeenkomst van 28
mei zijn inmiddels meer dan 100
aanmeldingen ontvangen. De
griffiers zijn druk bezig met het
programma.

Secretaris

De heer de Graaf heeft in
opdracht van de provincie
Gelderland een adviescommissie
geleid over Sterk Bestuur in
Gelderland. Het eindrapport –
met aanbevelingen die ook voor
Twente herkenbaar zijn - zal
onder de DB-leden worden
verspreid.

Secretaris

Het bureau HHM heeft op
verzoek van de GGD de GGD
tegen het licht gehouden in
relatie met de veranderingen in
het sociale domein. Daarin
aanbevelingen die ook raken aan
Regio Twente en OZJT. Hier
wordt komende week over
gesproken met de
Bestuurscommissie Publieke
Gezondheid aangevuld met leden
van de Bestuurscommissie OZJT.

GGD
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Het rapport zal ter kennisname
van het DB worden gebracht.

TOELICHTING

