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Besluitenlijst dagelijks bestuur van 26 maart 2015
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

In te stemmen met de conceptagenda

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft de
agenda voor de regioraad van
22 april 2015 vastgesteld.

In te stemmen met het bijgaande
regioraadsvoorstel

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft de
lijst ingekomen stukken voor
de regioraad van 22 april 2015
vastgesteld

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Concept-agenda regioraad 22
april 2015
(reg.nr 15002498)
Portefeuillehouder:
Dhr. De Graaf

2.

Concept-lijst ingekomen
stukken regioraad 22 april 2015
(reg.nr 15002499)
Portefeuillehouder:
Dhr. De Graaf

3.

Standpuntbepaling Uitwerking
Ambtelijke samenwerking

1. Kennis te nemen van de
brief van de voorzitter van de
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ONDERWERP

Twente (“Het Twentebedrijf”),
d.d. 28 januari 2015,
aangeboden in de brief d.d. 11
februari 2015 van de voorzitter
van de Twentse
secretarissenkring.
(reg.nr. 15002504)
Portefeuillehouder:
Dhr. Welten

VOORSTEL/ADVIES

Twentse secretarissenkring
met bijbehorende ambtelijke
uitwerking “Het
Twentebedrijf”.
2. Besluiten tot
standpuntbepaling over te
gaan zodra het definitieve
advies en bijbehorend
voorstel van de commissie
Robben beschikbaar is.
3. Bij het kwartiermaken via de
secretaris:
a. Aandacht te vragen
voor de wettelijke
bepalingen m.b.t.
publieke gezondheid
(DPG) en OZJT,
gezamenlijk eigendom
(recreatieve
voorzieningen) en
afspraken met partners
(waaronder
Innovatiesprong/Agenda
van Twente) – deze
dienen gerespecteerd te
worden.
b. Tempo en fasering. Om
op 1 januari 2016
operationeel te zijn is
besluitvorming in de
eerste helft van 2015
noodzakelijk. E.e.a. in

BESLISSING

Conform, waarbij wordt
aangetekend dat het DB van
mening is dat:
- de ambtelijke aansturing te
veel bij de secretarissen is
gelegd en dat hiervoor ook een
bestuurlijke aansturing nodig is;
- een aansturing door 14
secretarissen niet werkbaar
wordt geacht; eventueel door 3
à 4 personen, die daarover
verantwoording afleggen aan
het DB.

TOELICHTING

De Twentse secretarissenkring
heeft het DB van Regio
Twente, de stuurgroep
Heroriëntatie Twentse
samenwerking en de 14
Twentse colleges van
burgemeesters en wethouders
geïnformeerd over de wijze
waarop zij de voorbereidingen
op een ‘Twentebedrijf’ ter hand
nemen. Het ‘Twentebedrijf’
moet een landingsplaats
worden voor alle
samenwerking van de 14
Twentse gemeenten en kan
dat zijn voor minder dan 14
gemeenten.
Het DB Regio Twente heeft
kennis genomen van de
informatie en neemt een
standpunt in nadat het advies
van de commissie Robben
beschikbaar is.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

Conform.

Het dagelijkse bestuur van
Regio Twente heeft besloten
voor het project Twente Safety
Campus de tweede tranche a
€ 200.000,00 uit de Agenda

lijn met besluitvorming
m.b.t. het
advies/voorstel van de
commissie Robben dat
in april 2015 zal
verschijnen. Voor de
organisatie Regio
Twente is het van
belang tijd te hebben
om toe te werken naar
het gewenste
perspectief.
c. Expertise van Regio
Twente aan te bieden
op het gebied van
gastheerschap,
uitvoering voor 14 of
minder gemeenten
(‘coalition of the
willing’/kostprijsmodel),
vormgeven GR etc. voor
zover de beschikbare
capaciteit dat toelaat.
B - Leefomgeving, Economie
1.

Voortgangsrapportage Agenda
van Twente: Twente Safety &
Security
(reg.nr 15002500)

1. in te stemmen met het
beschikbaar stellen van het
tweede voorschot van
€ 200.000,00 aan de
gemeente Enschede voor het
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Portefeuillehouder:
Dhr. De Graaf

2.

Ondersteunen brief aan
Staatssecretaris Infrastructuur
en Milieu inzake vervoer
gevaarlijke stoffen per spoor
(reg.nr 15002501)
Portefeuillehouder:
Dhr.Bron

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

van Twente toe te kennen.
Deze bijdrage zal met name
besteed worden aan een
multimediaal
leerondersteuningssysteem
voor het evalueren van
oefeningen en aan een
brandonderzoeksfaciliteit.

project Twente Safety
Campus;
2. hiertoe bijgaande brief te
versturen.

1. In te stemmen dat de
bijgaande brief aan de
Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu mede
namens Regio Twente door
de gemeente Deventer wordt
verzonden;
2. De portefeuillehouder
mobiliteit machtigen de
definitieve tekst van de brief
vast te stellen.

TOELICHTING

Conform.

Het vervoer van gevaarlijke
stoffen over het spoor door de
gemeenten in de regio is reden
tot zorg bij bevolking en
bestuur en blijft daarom de
gemoederen bezighouden.
De kwestie is op dit moment
om drie redenen actueel:
De recent
gepubliceerde realisatiecijfers
2013: d.w.z. hoeveel wagons
met gevaarlijke stoffen per
categorie zijn nu daadwerkelijk
(in 2013) over het spoor
gereden. En dat vergeleken
met de aantallen genoemd in
de Circulaire risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen;
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BESLISSING

TOELICHTING

De inwerkingtreding
van de Wet Basisnet per 1
april a.s.;
De omleiding van het
goederentransport over het
spoor in verband met de
aanleg van het 3e spoor
Betuweroute.
In de brief aan de
Staatssecretaris wordt erop
aangedrongen dat de
Staatssecretaris voorkomt dat
risicoplafonds worden
overschreden, dat gemeenten
tijdig worden voorzien van
monitoringsgegevens en elk
kwartaal worden geïnformeerd
over aantallen en
samenstelling van de
goederentreinen.
3.

8e voorschot project Innovation
2 Industrialisation for Advanced
Micro- en Nanosystems (I2I)
van de stichting
Businesscluster
Semiconductors.
(reg.nr. 15002502)
Portefeuillehouder:
Dhr. De Graaf

Een achtste voorschot ter grootte
van € 30.152 beschikbaar te
stellen aan de stichting
Businesscluster Semiconductors
voor het project Innovation 2
Industrialisation for Advanced
Micro- en Nanosystems (I2I),
akkoord te gaan met de wijziging
van de begroting van het project,
de verlenging van de looptijd tot

Conform. Wie is GO, J.
Janssen?

Het dagelijks bestuur heeft
besloten een volgend
voorschot te verstrekken in het
kader van de ambitie ‘het
versterken van de
sociaaleconomische structuur
en de innovatieve
ontwikkelingen in Twente’.
Project Innovation 2
Industrialisation for
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Advanced Micro- en
Nanosystems (I2I) bestaat uit
twee onderdelen: het verder
uitbouwen van het Business
Cluster Semiconductors en het
uitvoeren van zes concrete
innovatieprojecten op het
gebied van micro- en
nanotechnologie.

en met juni 2015 en hiertoe
bijgaande beschikking af te
geven.

4.

Lobby in Brussel – account
Twente.
(reg.nr. 15002503)

In te stemmen met bijgevoegd
regioraadsvoorstel inzake de
Lobby in Brussel.

TOELICHTING

Conform. Kennis genomen
wordt van positieve advies
portefeuillehouders financiën.

Het dagelijks bestuur heeft het
regioraadsvoorstel (inclusief de
1e begrotingswijziging voor
2016) inzake de Lobby in
Brussel vastgesteld ter
bespreking in de regioraad van
1 juli 2015.

Conform. Er worden nog enkele
tekstuele aanpassingen
aangebracht.
Het DB spreekt de waardering
uit voor de goede leesbaarheid
van de stukken. Dit geldt ook
voor de jaarstukken.

Het dagelijks bestuur heeft de
concept-programmabegroting
met het bijbehorende
regioraadsvoorstel vastgesteld
en gaat het 1 juli 2015 ter
besluitvorming voorleggen aan
de regioraad.

Portefeuillehouder:
Dhr. Bron
C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

D - Bedrijfsvoering
1.

Begroting 2016
(reg.nr 15002505)
Portefeuillehouder:
Dhr. Welten

1. In te stemmen met de opzet
en inhoud van de
bijgevoegde conceptprogrammabegroting 2016.
2. In te stemmen met het
bijbehorende
regioraadsvoorstel inzake de
programmabegroting 2016.
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BESLISSING

TOELICHTING

2.

Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling
voor de sector gemeenten en
Uitwerkingsovereenkomst.
(reg.nr 15002506)

De Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling voor
de sector gemeenten (CAR)
bindend over te nemen en de
Uitwerkingsovereenkomst (UWO)
in principe te volgen.

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
bekrachtigd dat Regio Twente:
 de CAR (Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling
sector Gemeenten) bindend
overneemt en
de UWO
(Uitwerkingsovereenkomst) in
principe volgt.

1. In te stemmen met de CARUWO-wijzigingen, vermeld in
de LOGA-brief
ECWGO/U201402159 van
26 januari 2015 (Aanpassing
verplaatsingskostenregeling
verhuisplichtige ambtenaren)
met 1 bijlage.
2. In te stemmen met de CARUWO-wijzigingen, vermeld in
de LOGA-brief
ECWGO/U201500231 van
17 februari 2015 (Uitwerking
arbeidsvoorwaardenakkoord
2013-2015) met 1 bijlage.

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten in te stemmen met de
wijzigingen van de CAR- en
UWO-artikelen uit de LOGAbrieven 26 januari 2015
(Aanpassing
verplaatsingskostenregeling
verhuisplichtige ambtenaren)
en 17 februari 2015
(Uitwerking
arbeidsvoorwaardenakkoord
2013-2015). De wijzigingen
worden opgenomen in de
Arbeidsvoorwaarden en
Regelingen Regio Twente
(ART).

Portefeuillehouder:
Dhr. Welten

3.

Vaststellen rechtspositionele
regelingen
(reg.nr 15002507)
Portefeuillehouder:
Dhr. Welten

4.

Jaarstukken 2014
(reg.nr 15002508)

1. In te stemmen met bijgevoegd
concept-regioraadsvoorstel en

Het dagelijks bestuur stemt in
met de concept jaarstukken
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Portefeuillehouder:
Dhr. Welten

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

het daarin vervatte
bestemmingsvoorstel ter
besluitvorming aan de
regioraad voor te leggen.
2. In te stemmen met
bijgevoegde concept
Jaarstukken 2014.

Conform. Er worden nog enkele
tekstuele aanpassingen
aangebracht.
Nagegaan wordt of op blz. 29
het negatieve saldo bij
deelprogramma Bereikbaar
Twente klopt.
Kennis genomen wordt van het
feit dat de bestuurscommissie
Publieke Gezondheid haar
standpunt nog moet bepalen en
van de positieve bespreking in
het portefeuillehoudersoverleg
financiën.

2014 en het concept
regioraadsvoorstel met het
bijbehorende
bestemmingsvoorstel.

Conform vaststellen

Conform.

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

E - Gezondheid
--

--

F - Ingekomen stukken
1.

Lijst ingekomen stukken
(reg.nr. 15002509)

G - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 2 maart 2015

H - Uitnodigingen
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1.

Uitnodiging Enschede
Marathon 2015 d.d. 19 april

2.

Stichting De Twentse Krans
presentatie publicatie Oorlogen
en kosten d.d. 18 september
2015

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Diverse DB-leden zijn aanwezig.

Tijdstip is gereserveerd in de
agenda van de burgemeester van
Enschede.

DB-leden bezien individueel of
ze aanwezig kunnen zijn.

I – Rondvraag
1.

Evaluatie Twentedag:
- aandacht wordt
gevraagd voor planning
zowel voor wat betreft
de dag waarop het
wordt gehouden
(vakanties) en de
indeling van de dag
(pauze tussen de
overleggen);
- sommige presentaties,
zoals deze keer m.b.t.
Cottenwoord, leent zich
voor een tijdstip (bijv.
pauze) waarop alle
portefeuillehouders
aanwezig kunnen zijn.
- suggestie wordt gedaan
om presentaties op
beeld op te nemen en

TOELICHTING
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-

op de website te
plaatsen.
het DB ziet geen rol
voor de DB-leden als
dagvoorzitter. Dit kan
prima ambtelijk worden
gedaan. De aanwezige
DB-leden zijn, zo nodig,
wel individueel
aanspreekbaar.

Geconstateerd wordt dat
Twente zich in allerlei opzichten
naar buiten toe beter moet
verkopen. Dat vergt een
gezamenlijke aanpak van
overheid, ondernemers en
onderwijs. De voorzitter zegt toe
dit in de Twente Board aan de
orde te zullen stellen.

TOELICHTING

