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Bespreken.

Het DB besluit tot het versturen
van een brief aan de formateurs
van de provincie Overijssel
waarin aandacht voor de goede
overgang BDU en bijbehorende
afspraken en voor Twente Werkt!
en rol van provincie op regionale
economie. Dhr. De Graaf heeft
mandaat deze brief uit te doen
gaan.

Secretaris

1. Kennis te nemen van het
verzoek van de
aandeelhouders van het
Innovatiefonds Enschede te

DB stemt in met 1 en 3, de
opdracht aan PPM Oost wordt
gewijzigd tot opdracht om te

De gemeente Enschede
verzoekt het dagelijks
bestuur te onderzoeken of
Innovatiefonds Twente,

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Brief aan formateurs nieuwe
college van gedeputeerde staten
van Overijssel (ter vergadering
op verzoek van R. Welten)

B - Leefomgeving, Economie
1.

Mogelijkheden samengaan
Innovatiefonds Twente en
Innovatiefonds Enschede
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(reg.nr. 15001794)

onderzoeken of beide fondsen
samen kunnen gaan;
2. PPM Oost opdracht te geven
dit in samenwerking met het
bestuur van het Innovatiefonds
Enschede uit te werken;
3. Daartoe bijgaande brief met
randvoorwaarden te verzenden
aan PPM Oost

onderzoeken in plaats van uit te
werken.
De inhoudelijke afweging zal
vervolgens door de PH Economie
worden gedaan gezien de
directie relatie van de PH
Innovatie met het IFE.

waarvan Regio Twente de
enige aandeelhouder is, de
participaties van het
Innovatiefonds Enschede
kan overnemen. Het
dagelijks bestuur geeft de
fondsmanager van
Innovatiefonds Twente
opdracht te onderzoeken
onder welke voorwaarden
dit mogelijk is.

1. Kennis te nemen van doel en
programma van het
EUROCITIES Mobility Forum
in Sofia, Bulgarije, van 13 tot
15 april 2015
2. In te stemmen met deelname
aan het EUROCITIES Mobility
Forum door mevrouw A.
Horstman en de heer J. Bron

Conform.
De heer Bron wordt verzocht om
na afloop zijn bevindingen te
delen met de provincie.

Regio Twente neemt deel
aan het EUROCITIES
Mobility Forum in Sofia in
april ten behoeve van
beleidsbeïnvloeding en
lobby richting Europese
Commissie in het kader van
het Trans-Europees
Netwerk voor Transport
(TEN-T).

1. Er mee in te stemmen dat uw
bestuur namens de 14
Twentse gemeenten een brief
stuurt aan de ministers van
Economische Zaken en
Infrastructuur en Milieu.

Het DB stemt in met het
versturen van de brief. De zin
m.b.t. het proces (laatste zin van
eerste alinea onder ‘structuurvisie
schaliegas’) wordt verwijderd uit
de brief. Het DB vindt het van
belang dat er een

Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

2.

Deelname EUROCITIES Mobility
Forum Sofia, Bulgarije, 13-15
april 2015
(reg.nr. 15001798)
Portefeuillehouder:
De heer Bron

3.

Zeggenschap gemeenten met
betrekking tot activiteiten in de
(diepe) ondergrond
(reg.nr. 15001799)
Portefeuillehouder:
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De heren M.Sijbom/H. van
Agteren

2. In te stemmen met de inhoud
van de in samenwerking met
de gemeenten opgestelde
brief.
3. M. Sijbom mandaat te verlenen
met betrekking tot eventuele
tekstuele aanpassingen in de
brief van gemeenten.

portefeuillehouder uit Twente
aanschuift bij een gesprek met de
VNG; dit zou de PH MDA kunnen
zijn of de voorzitter/een lid van de
werkgroep over dit onderwerp uit
het PH MDA.

TOELICHTING

Het dagelijks bestuur heeft
besloten namens de 14
Twentse gemeenten een
brief te sturen aan de
ministers van Economische
Zaken en Infrastructuur en
Milieu waarin grote zorgen
worden uitgesproken over
activiteiten in de diepe
ondergrond die op het
grondgebied van de
gemeenten (gaan)
plaatsvinden. In de brief
wordt gevraagd om:
1. Aandacht voor de
positie van
gemeenten als
behartiger van het
lokale belang en het
eerste aanspreekpunt
voor inwoners.
Tevens er voor zorgen
dat het
burgerperspectief
structureel en
herkenbaar wordt
meegenomen in de
besluitvorming door
gemeenten een rol te
geven;
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2. Meer zeggenschap
voor gemeenten bij
voorgenomen
activiteiten in de diepe
ondergrond door
onder meer
inhoudelijke
betrokkenheid en
zeggenschap bij de
verankering van
rijksbelangen in de
structuurvisies
schaliegas en
ondergrond;
3. Een zorgvuldig
onderzoek naar de
effecten voor de
leefomgeving en
andere lokale
belangen bij de
ontwikkeling van de
structuurvisies
schaliegas en
ondergrond;
Een formele gemeentelijke
adviesrol in de
Mijnbouwwet voor het
toetsen van afzonderlijke
initiatieven aan de lokale
omstandigheden.
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4.

Beschikking vanuit Agenda van
Twente aan
Werkgeversvereniging Zorg &
Welzijn voor het opstellen van
een regionaal intersectoraal plan
voor het oplossen van knelpunten
op de arbeidsmarkt.
(reg.nr. 15001795)

In te stemmen met bijgaande
subsidiebeschikking.

Conform.

Portefeuillehouder:
De heer Van Zwanenburg

C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

D – Bedrijfsvoering
--

--

E - Gezondheid
--

--

TOELICHTING

Regio Twente verleent een
subsidie van € 15.000, - uit
de Agenda van Twente aan
de werkgeversvereniging
Zorg & Welzijn voor het
opstellen van een
intersectoraal Twents
sectorplan, welke gericht is
op stimulering van de
regionale arbeidsmarkt.
Het plan draagt bij aan de
uitvoering van het actieplan
‘Twente Werkt!; actielijn 4:
‘Twente werkt aan een
duurzame arbeidsmarkt’;
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Conform vaststellen

Conform.

TOELICHTING

F - Ingekomen stukken
1

Ingekomen stukken

G - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 16 februari 2015

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

2.

Commissie Grens Twente d.d. 11
februari 2015

Voor kennisgeving aannemen

Er wordt kort gesproken over het
doel van de commissie Grens.
Nagegaan wordt wat de
informatiebehoefte is van de
deelnemers aan het overleg en of
het verslag ook minder uitgebreid
zou kunnen (max 2 A4).

Bedrijfsvoering

H - Uitnodigingen
--

--

I - Rondvraag
1.

Vrijdag a.s. zal de opening van
de dependance van de provincie
i.a.v. de CdK en de voorzitter DB
plaatsvinden. Ook de gemeenten
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zijn hiervoor uitgenodigd. Voor
zover mogelijk is het DB
aanwezig.
Het DB staat stil bij de discussies
die er in de verschillende
gemeenten hebben
plaatsgevonden over het rapport
van de commissie Robben over
de hernieuwde Twentse
samenwerking. De stuurgroep
Robben komt volgende week
wederom bij elkaar. De heer
Robben zal nog een gesprek
hebben met de nieuwe voorzitter
van Regio Twente, de heer de
Graaf.
Voor de regioraad van 22 april
zijn nog geen onderwerpen
aangedragen. Indien er zich tot
de volgende DB vergadering
geen onderwerpen aandienen zal
de vergadering worden afgelast.
De secretaris-directeur meldt dat
er een manager OZJT is
geworven voor drie jaar. Haar
naam is Evelien Fokkink. Ze start
15 april a.s.

TOELICHTING

