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De heren G.J. de Graaf (vanaf 15:15 uur), J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten (tot 15:00 uur), P. van
Zwanenburg, J. Bron, M. Sijbom en mw. G.J.M. Vos

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 8 juni 2015
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

Met dit concept-voorstel in te
stemmen.

Conform onder voorbehoud van
instemming door betreffende
bestuurscommissies.

Het dagelijks bestuur heeft
het regioraadsvoorstel
vastgesteld waarin wordt
voorgesteld vier regelingen
te actualiseren.

In te stemmen met voorstel.

Conform

Eén van de taken van
Regio Twente is het
benoemen van de Twentse
leden in de EUREGIORaad en het Dagelijks
Bestuur van EUREGIO. Op
voordracht van de Twentse
gemeenten benoemt de
regioraad de leden in deze

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Concept-voorstel aan de
regioraad inzake actualisering
diverse regelingen
(reg.nr. 15004327)
Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

2.

Regioraadsvoorstel inzake
benoeming lid in EUREGIO-Raad
(reg.nr. 15004328
Portefeuillehouder:
De heer Sijbom
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

bestuursorganen. In de
EUREGIO-Raad is vanuit
Twente een vacature. Het
dagelijks bestuur heeft
besloten aan de regioraad
voor te stellen op
voordracht van de
gemeente Borne de heer
H.J.M. Schothuis in deze
vacature te benoemen

3.

Concept-agenda regioraad 1 juli
2015
(reg.nr. 15004329)

In te stemmen met de conceptagenda

Conform
Dhr. Bron meldt afwezig te zijn op
1 juli.

Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

4.

Analyse coalitieakkoord 20152019 gedeputeerde staten van
Overijssel en daaruit
voorvloeiende actiepunten
(reg.nr. 15004330)
Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

1. Kennis te nemen van de
analyse van het provinciaal
coalitieakkoord vergeleken
met en afgezet tegen de brief
die u hierover op 19 maart jl.
aan de formateur heeft
gezonden;
2. In te stemmen met de
actiepunten die uit de
analyse voortkomen;
3. Op korte termijn een
kennismakingsoverleg te
arrangeren tussen

Conform
In aanloop naar het overleg met
GS dat voor de zomer dient
plaats te vinden i.o.m. de
gemeenten (bestuursadviseurs)
e.e.a. voorbereiden. Streven naar
werkafspraken met GS voor de
zomer, zodat uitwerking in
concrete afspraken en voorstellen
na de zomer plaats kan vinden.

Het dagelijks bestuur heeft
de agenda voor de
regioraad van 1 juli 2015
vastgesteld.
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

gedeputeerde staten en uw
bestuur.

BESLISSING

TOELICHTING

Het dagelijks bestuur heeft
op 19 maart 2015 een brief
gestuurd aan de formateur
van het nieuwe college van
gedeputeerde staten
Overijssel, waarin
aandachtspunten zijn
aangereikt voor het op te
stellen coalitieakkoord van
het nieuwe college. Met
genoemde brief als basis is
een analyse opgesteld van
het coalitieakkoord dat eind
april jl. is verschenen.
Vervolgens wordt
aangegeven op welke
punten nadere actie
gewenst is en hoe die actie
zou kunnen worden.
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

Het dagelijks bestuur is
positief over het akkoord
met name de mate waarin
de sociaal-economische
structuurversterking
prioriteit krijgt juicht de DB
toe (voor Twente immers
essentieel). Graag gaat het
DB in gesprek met het
nieuwe college van GS om
e.e.a. verder te
concretiseren
geconcretiseerd.
B - Leefomgeving, Economie
1.

Deelname TEN-T Dagen 2015 in
Riga
(reg.nr. 15004331)
Portefeuillehouder:
De heer Bron

In te stemmen met deelname aan
de TEN-T Dagen op 22 en 23 juni
2015 in Riga door mevrouw A.
Horstman.

Conform

Regio Twente neemt deel
aan de TEN-T Dagen 2015
in Riga in juni ten behoeve
van succesvolle
subsidieaanvragen in het
kader van het TransEuropees Netwerk voor
Transport (TEN-T). Twente
ligt in het hart van de TENT corridor NoordzeeBaltische Staten. Voor het
functioneren van Twente
als kennisregio is
internationale
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

bereikbaarheid een
belangrijke voorwaarde.
2.

Negende voorschot project
Innovation 2 Industrialisation for
Advanced Micro- en
Nanosystems (I2I) van de
stichting Businesscluster
Semiconductors.
(reg.nr. 15004332)
Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

Een negende voorschot ter
grootte van € 5.705 beschikbaar
te stellen aan de stichting
Businesscluster Semiconductors
voor het project Innovation 2
Industrialisation for Advanced
Micro- en Nanosystems (I2I) en
hiertoe bijgaande beschikking af
te geven.

C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen

Conform

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
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.
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

1.

Brief van Ondernemersvereniging
Hulsbeek betreffende
automatisering van de
parkeergeldheffing in Het
Hulsbeek.
(reg.nr. 15004333)

In te stemmen met bijgaand
antwoord

Conform
Portefeuillehouder licht toe dat op
meerdere momenten contact
heeft plaatsgevonden met de
ondernemers, zowel op
individueel niveau als samen met
de portefeuillehouder van
Oldenzaal op gezamenlijk niveau.
Deze gesprekken worden
gecontinueerd, waarbij een
beroep gedaan wordt op de
creativiteit van de ondernemers
om te komen tot een optimale en
voor gemeenten aanvaardbaar
en betaalbaar niveau van
voorzieningen.
De voorgenomen automatisering
van de parkeerheffing staat
daarbij niet ter discussie.

In te stemmen met het
bijgevoegde regioraadsvoorstel:
Bestuursrapportage 2015

Conform onder voorbehoud van
instemming door betreffende
bestuurscommissies.
DB is positief over het verbeterde
voorliggende product en de
resultaten. DB realiseert zich dat
het positieve resultaat wordt
veroorzaakt door incidentele
meevallers. Regioraad dient een

Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren

TOELICHTING

De Ondernemersvereniging
Hulsbeek heeft in een brief
gereageerd op de invoering
van een geautomatiseerd
parkeergeldsysteem
gedurende het gehele jaar
in Het Hulsbeek.
Het dagelijks bestuur heeft
de brief vastgesteld waarin
een algemene reactie wordt
gegeven en antwoord wordt
gegeven op de gestelde
vragen.

D - Bedrijfsvoering
1.
Bestuursrapportage 2015
(reg.nr. 15004334)
Portefeuillehouder:
De heer Welten

Het dagelijks bestuur heeft
het regioraadsvoorstel
vastgesteld over de
bestuursrapportage 2015.
Hierin wordt:
1. Inzicht gegeven in
hoeverre de beleidsmatige
doelen die zijn gesteld in
2015, worden gerealiseerd.
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2.

ONDERWERP

Beantwoording vragen van
gemeente Almelo over de

VOORSTEL/ADVIES

In te stemmen met de
beantwoording van de vragen.

BESLISSING

TOELICHTING

besluit te nemen over de
resterende GGD-taakstelling van
€40.000 (beslispunt 5 in het
voorstel).
Daarnaast ziet DB graag de
voorstellen m.b.t. de ‘hangende’
bezuiniging m.b.t. Milieu
Duurzaamheid en Afval
tegemoet, zodat dit najaar
besluitvorming kan plaatsvinden
in de regioraad.

2. Een prognose gegeven
van het
jaarrekeningresultaat 2015.
3. Gerapporteerd over o.a.
de stand van zaken met
betrekking tot de realisering
van de
ombuigingstaakstellingen
en in het bijzonder de
aanvullende
ombuigingstaakstelling
2014-2017
4. Informatie verstrekt over
overige actuele
ontwikkelingen.

De bijlage is op onderdelen
aangepast. V.w.b. de
beantwoording van het onderdeel

Het dagelijks bestuur stemt
in met de beantwoording
van de gestelde vragen
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

jaarstukken 2014 en
programmabegroting 2016
(reg.nr. 15004335)
Portefeuillehouder:
De heer Welten

BESLISSING

TOELICHTING

GGD dient benadrukt te worden
dat gemeenten een haal- en
brengplicht hebben om zich op de
hoogte te stellen van de
betekenis van de GGD voor de
gemeente. De GGD is graag
bereid tot toelichting – daar kan
meer gebruik van gemaakt
worden. Portefeuillehouder
Bedrijfsvoering heeft mandaat om
het stuk af te doen.

door de gemeente Almelo
over de jaarstukken 2014
en programmabegroting
2016.

N.a.v.: DB-leden spreken af in
eigen huis ervoor te zorgen dat
de GGD een presentatie kan
verzorgen.

3.

In te stemmen met het
bijgevoegde regioraadsvoorstel
Gezamenlijke Europese
aanbesteding accountantsdienst
voor de jaarrekening van de
boekjaren 2016-2019
(reg.nr. 15004306)
Portefeuillehouder:
De heer Welten

Conform.
In portefeuilleoverleg
Bedrijfsvoering wordt de
procedure om te komen tot de
AB/DB vertegenwoordiging
voorbesproken.

Het dagelijks bestuur stemt
in met het
regioraadsvoorstel met
betrekking tot de
gezamenlijke Europese
aanbesteding van de
accountantsdiensten voor
de jaarrekening controle
2016 tot en met 2019. Het
regioraadsvoorstel wordt
geagendeerd voor de
raadsvergadering van 1 juli
2015.

PAGINA

9/11
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

4.

Begrotingswijzigingen 2015/2016
(reg.nr. 15004357)

1. In te stemmen met de opzet
en inhoud van de bijgevoegde
begrotingswijzigingen voor
2015 en 2016.
2. In te stemmen met het
bijbehorende
regioraadsvoorstel inzake de
begrotingswijzigingen 2015 en
2016.

Conform onder voorbehoud van
instemming door betreffende
bestuurscommissies.

Het dagelijks bestuur heeft
twee begrotingswijzigingen
met het bijbehorende
regioraadsvoorstel
goedgekeurd en legt het
op 1 juli 2015 ter
besluitvorming voor aan de
regioraad.

Conform vaststellen

Conform

Portefeuillehouder:
De heer Welten

E - Gezondheid
--

--

F - Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken

G - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 18 mei 2015

Conform vaststellen

Conform

2.

Vergadering thema
bestuurscommissie Publieke
Gezondheid d.d. 21 mei 2015

Voor kennisgeving aannemen

Conform
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

H - Uitnodigingen
--

--

I - Rondvraag
1.

--

1. Terugblik op
radenbijeenkomst 28 mei j.l.
DB is positief over opkomst
en verloop van de avond.
2. DB neemt kennis van de
beantwoording van de vragen
van een aantal gemeenten
n.a.v. het rapport
‘Samenwerken doen we zelf’.
3. DB blikt terug op de publiciteit
n.a.v. de Innovatielezing en
verzoekt een
themabijeenkomst te
organiseren met de Haagse
lobbyist over de wijze waarop
Twente zich beter/meer kan
profileren in het
Haagse/Randstad/NL.
4. N.a.v. recente berichtgeving
over de ontwikkelingen bij de
Belastingdienst en de vragen
daaromtrent in
portefeuillehoudersoverleg
EZ wordt voorgesteld de
burgemeester van Almelo te
vragen dit dossier bestuurlijk

Verbeek/Effing/secretaris

Verbeek/AO Lobby
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

te behartigen i.o.m. de
nieuwe voorzitter Regio
Twente.

TOELICHTING

