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

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 9 november 2015
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

Het DB neemt kennis van de bijeenkomst. Het DB hecht er
waarde aan dat alle gemeenten een zelfde
informatieniveau hebben over de tariefstelling in relatie tot
het bedrijfsresultaat van Twence en de afspraken uit het
verleden over het aandeelhouderschap. Hierdoor kan de
discussie over de afvalverwerking in Twente en de
Twentse duurzaamheidsambities in relatie tot de toekomst
van Twence goed gevoerd worden.

Het dagelijks bestuur
heeft kennis genomen
van de
brainstormbijeenkomst
voor de bij Twence
betrokken
collegeleden die op
initiatief van enkele
portefeuillehouders
afval wordt gehouden
en door hen is
voorbereid.

A - Algemeen/Bestuurlijk
--

--

B - Leefomgeving, Economie
1.

Brainstormbijeenkomst
Toekomst Twence d.d.
12 november 2015
(reg.nr. 15008464)
Portefeuillehouder:
De heer Sijbom

1. Kennis te nemen van
de
brainstormbijeenkomst
op 12 november.
2. Uw bestuur te
informeren over
eventuele
vervolgacties.
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ONDERWERP

2.

Bijdrage uit Agenda
van Twente / Fonds
Hippische Initiatieven
voor de projecten van
de Stichting Hippische
Initiatieven Oost
Nederland
(reg.nr. 15008465)
Portefeuillehouder:
De heer Van
Zwanenburg

VOORSTEL/ADVIES

1. De subsidie tweede
tranche (2014) aan de
Stichting Hippische
Initiatieven Oost
Nederland vast te
stellen op € 47.250,-en de restantbijdrage
ad € 9.450,-beschikbaar te stellen.
2. De subsidie derde
tranche (2015) aan te
houden en daarover
op een later moment
na bestuurlijke overleg
met de stuurgroep
Hippische Initiatieven
een besluit te nemen

BESLISSING

Conform.

TOELICHTING

Het Dagelijks Bestuur
heeft de subsidie
2014 aan de Stichting
HION vastgesteld in
het kader van de
Agenda van Twente/
Fonds Hippische
Initiatieven. De
stichting heeft in de
afgelopen periode drie
masterclasses
georganiseerd, twee
congressen en de
eerste
sportwaarderingsprijs
uitgereikt. De
activiteiten die
Stichting HION in
2014 heeft uitgevoerd,
hebben bijdragen aan
de sociaal
economische
structuurversterking
van Twente en deze
passen daarmee
binnen de
doelstellingen van de
Agenda van Twente.
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3.

Aanvraag en
eindafrekening project
‘Ontsluitingsweg ’op
het XL-Businesspark
Twente
(reg.nr. 15008466)
Portefeuillehouder:
de heer Van
Veldhuizen

VOORSTEL/ADVIES

1. In te stemmen met het
verzoek om vanuit de
Agenda van Twente €
75.000 beschikbaar te
stellen aan het project
‘Ontsluitingsweg’ op
het XL-Businesspark
Twente;
2. De subsidiebijdrage
voor dit project tevens
definitief vast te
stellen op € 75.000;
3. Het Regionaal
Bedrijventerrein
Twente te informeren
over het besluit.

BESLISSING

Conform.

TOELICHTING

Het dagelijks bestuur
heeft besloten dat
Regionaal
Bedrijventerrein
Twente (RBT) heeft
voldaan aan
subsidievoorwaarden
voor het in 2014
uitgevoerde project
‘Ontsluitingsweg’ op
het XL Businesspark
Twente.
Hiervoor wordt uit de
Agenda van Twente
een bijdrage verstrekt
en vastgesteld van €
75.000. De overige
kosten worden
bijgedragen door de
provincie Overijssel
(€75.000) en het
Regionaal
Bedrijventerrein
Twente (€ 150.000).
Op het XLBusinesspark Twente
zitten logistieke
bedrijven. Uit
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

onderzoek kwam naar
voren dat veel
logistieke bedrijven
een bedrijventerrein
willen met een
containerterminal. Er
is om die reden een
subsidie gegeven om
de laad- en loskade
geschikt te maken
voor de overslag van
containers en een
ontsluitingsweg aan te
leggen.
Doel is om meer
bedrijven naar Twente
te halen dan wel
logistieke bedrijven
die willen uitbreiden
voor Twente te
behouden.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

4.

Financiële bijdrage
Twente Board (reg.nr.
15008467)

In te stemmen met de
bijdragen aan de Twente
Board van
€ 150.000,00 voor 2015
en 2016 in twee tranches
van € 75.000,- onder
voorwaarde van
cofinanciering door de
Provincie Overijssel voor
dezelfde bedragen.

Het DB besluit in te stemmen met het toekennen van een
eerste bijdrage van € 75.000. Het DB wil graag een goede
verantwoording over de besteding van de middelen en
helderheid over de besteding voor 2016 vóór een besluit
wordt genomen over de tweede tranche van € 75.000. De
voorzitter van de Twente Board zal worden uitgenodigd
voor een toelichting in het nieuwe AB.

Kennis te nemen van de
voortgang van de
voorbereiding voor de te
voeren discussie door de
Twentse gemeenten over
het al dan niet voortzetten

Twente start niet bij nul. Met het huidige
investeringsprogramma is veel ervaring opgedaan, zijn
investeringen bij anderen uitgelokt en naar Twente gehaald
en zijn goede resultaten voor Twente bereikt. Deze
ervaringen dienen benut te worden in het traject naar een
nieuwe Agenda van Twente.
Het DB ziet in het proces de volgende stappen graag terug:

Portefeuillehouder:
De heer Van
Veldhuizen

5.

Voortgang vervolg
Agenda van Twente
(reg.nr. 15008468)
Portefeuillehouder:
De heer Van
Veldhuizen

TOELICHTING

Het dagelijks bestuur
van Regio Twente
stemt in met een
bijdrage van €
150.000,00- in de
kosten van de Twente
Board, onder de
voorwaarde dat de
Provincie Overijssel
dezelfde bedragen
toezegt.
De middelen zijn
bedoeld voor de
versterking van
sociaaleconomische
structuur van Twente
door werkzaamheden
en doelstellingen van
de Twente Board
zoals vastgelegd in
het position paper en
in het werkplan
’Twente werkt!
Het dagelijks bestuur
heeft kennis genomen
van de voortgang van
de actielijnen
waarlangs het
gesprek wordt
voorbereid of en zo ja,
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BESLISSING

TOELICHTING

van de Agenda van
Twente

1. Verantwoording afleggen over de output/outcome van
de huidige Agenda van Twente/inzet op innovatie – wat
heeft het Twente opgeleverd?.
2. Consequenties van stoppen met gezamenlijk investeren
in de Twentse economie in beeld brengen.
3. In beeld brengen waarop Twente moet inzetten/waar
investeren het meeste rendement voor de economie van
Twente oplevert.
4. Financieringsmogelijkheden in beeld brengen.
5. De heer Van Veldhuizen is bestuurlijk opdrachtgever –
inzet: voor de zomer 2016 gedeelde Twentse opvatting
over een Agenda van Twente na afloop huidige
programma.
6. Kennispunt/Twente Index benutten (beschrijven van de
relevante ontwikkelingen/trends + toetsen beleidstheorie
(wat gaat in te zetten euro opleveren)).

hoe de Twentse
gemeenten
gezamenlijk willen
blijven investeren in
de economische
structuurversterking.
Ook heeft het
dagelijks bestuur
kennis genomen van
de inzet van de
externe ondersteuning
(in de persoon van de
heer. J.P. Kroese.

C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

D - Bedrijfsvoering
--

--

E - Gezondheid
--

--

F - Ingekomen stukken
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1.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 15008469)

Conform vaststellen

Afhandeling van de ingekomen stukken conform voorstel.

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

TOELICHTING

G - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks
bestuur d.d. 26
oktober 2015

H - Uitnodigingen
--

--

I - Rondvraag
1.

In overleg wordt besloten om tijdens de laatste Twentedag
2015 stil te staan bij de laatste keer vergaderen in de
huidige setting.

Bedrijfsvoering

De heer Van Agteren meldt dat de formaliteiten voor de
start van het bungalowpark bij het Rutbeek zijn voltooiing
nadert. Bij voorkeur leidt dat nog dit jaar tot
besluitvorming/onomkeerbare stappen.

LO/Recreatieve
voorzieningen

Stand van zaken besluitvorming Twentebedrijf, Regio
Twente en Twenteraad wordt gedeeld. DB vraagt aandacht
voor inrichting nieuwe
bestuur/bestuurscommissies/portefeuilleberaden/bestuurlijk
overleggen. E.e.a. is geagendeerd voor de eerstvolgende
Twentedag.
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De DB leden ontvangen een folder waarin de resultaten
van de Twentse innovatievouchers- en kredieten zijn
opgenomen.

TOELICHTING

