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De heren R.G. Welten, G.J. Binnenmars en H.M. Bolhaar
De heer G.O. van Veldhuizen

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 23 mei 2016
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

Toestemming te verlenen aan
mevrouw G. Net om deel te
nemen aan 7th Union European
Conference on Lung Health
georganiseerd op 22-24 juni 2016
in Bratislava

Conform.

TBC bestrijding is een
kernactiviteit van GGD
Twente. GGD Twente
vervult in het netwerk van
TBC bestrijding in
Nederland een belangrijke
rol. GGD Twente is zgn.
backoffice GGD voor de
GGD-en in Gelderland en
Overijssel en is vormt
samen met GGD Groningen
de backoffice voor het
Regionaal Expertise
Centrum TBC in NoordOost Nederland. Belangrijke
taak in de backoffice functie
is het opleiden, borgen en
delen van kennis en

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Toestemming deelname aan
Europees TBC congres in
Bratislava (Slowakije)
(reg.nr. 16001481)
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expertise van de tbcbestrijding in de regio. In
juni wordt door mevrouw G.
Net deelgenomen aan 7th
Union European
Conference on Lung Health
in Bratislava. Doel van deze
deelname is zoveel mogelijk
internationale kennis en
expertise mee naar Twente
te nemen voor een
adequate taakuitoefening in
de TBC bestrijding.
2.

Procesnotitie opstellen vierjarig
werkprogramma Regio Twente
(reg.nr. 16001483)

In te stemmen met bijgaand
procesvoorstel

Conform. Indien externe inzet
nodig is en daaraan kosten
verbonden zijn dient dit eerst aan
het DB te worden voorgelegd.
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In de Regeling Regio
Twente is bepaald dat
Regio Twente een
werkprogramma heeft dat
wordt vastgelegd in een
vierjarig programma met
bestuursopdrachten per
onderwerp (voor de
volledige tekst van het
artikel zie de bijlage). Het
werkprogramma wordt
vastgesteld door het
algemeen bestuur. Als
procesverantwoordelijke
heeft het dagelijks bestuur
ingestemd met het
procesvoorstel om te komen
tot het eerste
werkprogramma, dat met
instemming van het
algemeen bestuur, geldt
voor 3 jaren (2017-2020).

3.

Conceptvoorstel aan het
algemeen bestuur inzake
instelling bestuurscommissie
Agenda van Twente en
vaststelling Verordening op de
bestuurscommissies Regio
Twente 2016

Met dit conceptvoorstel in te
stemmen.

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
het voorstel aan het
algemeen bestuur
vastgesteld voor het
instellen van de
bestuurscommissie Agenda
van Twente en het
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vaststellen van een nieuwe
verordening op de
bestuurscommissies.

(reg.nr. 16001524)

4.

Concept-agenda algemeen
bestuur d.d. 23 juni 2016
(reg.nr. 16001511)

In te stemmen met de conceptagenda

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
de agenda voor het
algemeen bestuur van 23
juni 2016 vastgesteld.

5.

Concept-lijst ingekomen stukken
algemeen bestuur d.d. 23 juni
2016
(reg.nr. 16001510)

In te stemmen met bijgaand
voorstel algemeen bestuur

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
de lijst ingekomen stukken
voor de algemeen bestuur
van 23 juni 2016
vastgesteld

De subsidiebijdrage voor het
project ‘NK Wielrennen 2014’
naar rato te verlagen en vast te
stellen op
€ 20.348,77, het restant
subsidiebedrag van € 348,77 uit
te keren en stichting
Wielerevenementen Dinkelland te
informeren over het besluit.

Conform onder voorbehoud van
positief advies van
portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken. Aan de
heer Van Veldhuizen wordt
mandaat verleend voor het
wijzigen van het besluit indien er
vanuit dit overleg opmerkingen
zijn die hiertoe nopen.

B - Leefomgeving, Economie
1.

Vaststellen subsidiebijdrage voor
project ‘NK Wielrennen 2014’ in
het kader van de Agenda van
Twente
(reg.nr. 16001484)

De Agenda van Twente is
een investeringsprogramma
van de 14 Twentse
gemeenten. Hoofddoel is
het versterken van de
Twentse economie.
Hiervoor zijn projecten
opgezet op het gebied van
innovatie, vestigingsklimaat,
mobiliteit,
vrijetijdseconomie,
arbeidsmarkt, sport en
cultuur.
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Eén van de projecten is het
‘Nederlands
Kampioenschappen
Wielrennen’. Op 28 en 29
juni 2014 heeft het NK
Wielrennen plaatsgevonden
in Ootmarsum.
De inkomsten voor het
evenement waren hoger
dan was voorzien en
begroot in 2014. Reden
hiervan is een succesvolle
sponsorwerving bij het
bedrijfsleven: de subsidies
van overheden werkte als
een multipliereffect.
Hierdoor is een
exploitatieoverschot.
Het dagelijks bestuur van
Regio Twente heeft
besloten dat Stichting
Wielerevenementen
Dinkelland heeft voldaan
aan subsidievoorwaarden.
Gezien het
exploitatieoverschot en
conform de
subsidievoorwaarden wordt
de subsidiebijdrage naar
rato verlaagd. Het project is
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afgerond en het restant
subsidiebedrag is
overgemaakt.
2.

Vaststellen subsidiebijdrage 2015
project ‘Twents
Arbeidsmarktperspectief’ van de
Human Capital Agenda Twente
(reg.nr. 16001487)

De subsidiebijdrage voor
jaarschijf 2015 voor het project
‘Twents arbeidsmarktperspectief’
vast te stellen op € 311.250, het
restant subsidiebedrag van €
31.125 uit te betalen en ROC van
Twente te informeren over het
besluit.

Conform onder voorbehoud van
positief advies van
portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken. Aan de
heer Van Veldhuizen wordt
mandaat verleend voor het
wijzigen van het besluit indien er
vanuit dit overleg opmerkingen
zijn die hiertoe nopen.

Op basis van het
jaarverslag 2015 van het
ROC van Twente voor het
project Twents
Arbeidsmarktperspectief
(TWAM) heeft het dagelijks
bestuur van Regio Twente
besloten de verleende
subsidie voor het jaar 2015
op het beschikte bedrag
vast te stellen. Het restant
subsidiebedrag wordt
overgemaakt.
In het Twents
Arbeidsmarktperspectief
2020 (TWAM) is
omschreven wat er allemaal
moet gebeuren om op
termijn een goed
functionerende
arbeidsmarkt te realiseren.
Met name kansrijke
sectoren worden
ondersteund.
Het project valt onder de
Human Capital Agenda
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Twente (HCAT). Met de
HCAT hebben
ondernemers, regionale
overheid, onderzoek en
onderwijs in 2012 afspraken
gemaakt over een
gezamenlijke investering in
bètatalent. Daarbij is de
ambitie om zowel kwalitatief
en kwantitatief personeel te
werven en te behouden
voor Twentse bedrijven.
3.

Vaststellen subsidiebijdrage voor
project ‘Sectorplan’ in het kader
van de Agenda van Twente
(reg.nr. 16001488)

De subsidiebijdrage voor het
project ‘Sectorplan’ vast te stellen
op € 15.000, het uit betalen van
het restant subsidiebedrag van €
3.000 en Werkgeversvereniging
Zorg & Welzijn te informeren over
het besluit.

Conform onder voorbehoud van
positief advies van
portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken. Aan de
heer Van Veldhuizen wordt
mandaat verleend voor het
wijzigen van het besluit indien er
vanuit dit overleg opmerkingen
zijn die hiertoe nopen.

De Agenda van Twente is
een investeringsprogramma
van de 14 Twentse
gemeenten. Hoofddoel is
het versterken van de
Twentse economie.
Hiervoor zijn projecten
opgezet op het gebied van
innovatie, vestigingsklimaat,
mobiliteit,
vrijetijdseconomie,
arbeidsmarkt, sport en
cultuur.
Door de vertraagde
economische groei en het
verlies aan arbeidsplaatsen
de laatste jaren wordt een
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deel van de arbeidsplaatsen
op een ongeschoold en
lager niveau ingenomen
door hoger opgeleiden.
Hierdoor dreigen vooral
lager en ongeschoolde
werkzoekenden langdurig
werkloos te worden.
Het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
heeft aangegeven dat zij
voor het oplossen van dit
knelpunt financiële
middelen beschikbaar stelt
aan werkgevers en
werknemers (de Asscher
gelden). Hiervoor moet een
plan worden ingediend bij
het Rijk. Voor het schrijven
van dit plan is € 15.000
beschikbaar gesteld vanuit
de € 100.000 die voor het
opstellen van
arbeidsplannen beschikbaar
was in de Agenda van
Twente. Het Rijk heeft het
plan goedgekeurd en ruim 7
miljoen euro cofinanciering
toegekend. De overige
kosten worden gedragen
door werkgevers.
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Het plan voorziet in de
bemiddeling en toeleiding
van tenminste 1300
werkzoekenden naar
moeilijk vervulbare
vacatures, waarvan 1000 in
Twente en 300 in Duitsland.
Het gaat daarbij zowel om
met ontslag bedreigde
medewerkers,
werkzoekenden met een
WW-uitkering, als
werkzoekenden zonder
uitkering, of een
andersoortige uitkering.
Het dagelijks bestuur van
Regio Twente heeft
besloten dat
Werkgeversvereniging Zorg
& Welzijn heeft voldaan aan
subsidievoorwaarden. Het
project is afgerond en het
restant subsidiebedrag is
overgemaakt.
4.

Vaststellen subsidiebijdragen
2014 en 2015 voor project ‘World
Trade Center Twente’ in het
kader van de Agenda van Twente
(reg.nr. 16001489)

1. De subsidiebijdrage voor het
project ‘World Trade Center
Twente’ voor het jaar 2014 vast
te stellen op € 60.000 en het

Conform onder voorbehoud van
positief advies van
portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken. Aan de
heer Van Veldhuizen wordt
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restant subsidiebedrag van €
12.000 uit te keren;
2. De subsidiebijdrage voor het
project ‘World Trade Center
Twente’ voor het jaar 2015 toe te
kennen, vast te stellen op €
60.000 en dit bedrag uit te keren;
3. Het World Trade Center
Twente te informeren over de
besluiten.

mandaat verleend voor het
wijzigen van het besluit indien er
vanuit dit overleg opmerkingen
zijn die hiertoe nopen.

TOELICHTING

De Agenda van Twente is
een investeringsprogramma
van de 14 Twentse
gemeenten. Hoofddoel is
het versterken van de
Twentse economie.
Hiervoor zijn projecten
opgezet op het gebied van
innovatie, vestigingsklimaat,
mobiliteit,
vrijetijdseconomie,
arbeidsmarkt, sport en
cultuur.
Eén van de projecten is het
‘World Trade Center
Twente’(WTC Twente).
Regio Twente heeft in 2013
een subsidie beschikbaar
gesteld aan de stichting
WTC Twente voor de
periode 2013-2015 voor het
uitvoeren van haar
ondernemersplan.
Belangrijkste activiteiten
daarin zijn het uitbouwen
van de Business Club en
een bijdrage leveren aan de
internationale acquisitie
binnen de speerpunten
High Tech Systems and
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Materials (HTSM).
Daarnaast begeleid de
stichting in- en uitkomende
handelsmissies en faciliteert
zij Twentse bedrijven op de
internationale markt.
Het dagelijks bestuur van
Regio Twente heeft
besloten dat WTC Twente
heeft voldaan aan
subsidievoorwaarden. Voor
de jaren 2014 en 2015 is
het subsidiebedrag
overgemaakt.
5.

Eindafrekening voorschot project
Innovation 2 Industrialisation for
Advanced Micro- en
Nanosystems (I2I) van de
stichting Businesscluster
Semiconductors
(reg.nr. 16001490)

Het subsidiebedrag aan de
stichting Businesscluster
Semiconductors voor het project
Innovation 2 Industrialisation for
Advanced Micro- en
Nanosystems (I2I) vast te
stellen op € 520.366, het
restantbedrag ad € 102.036,52
uit te betalen en hiertoe
bijgaande beschikking af te
geven.

Conform onder voorbehoud van
positief advies van
portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken. Aan de
heer Van Veldhuizen wordt
mandaat verleend voor het
wijzigen van het besluit indien er
vanuit dit overleg opmerkingen
zijn die hiertoe nopen.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten een project af te
rekenen 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) bestond
uit twee onderdelen: het
verder uitbouwen van het
Business Cluster
Semiconductors en het

PAGINA

12/15
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

uitvoeren van zes concrete
innovatieprojecten op het
gebied van micro- en
nanotechnologie.
6.

Jaarrapportage 2015 Agenda van
Twente
(reg.nr. 16001525)

Kennis nemen van de
Jaarrapportage 2015 Agenda van
Twente

Conform. Nagaan of datum van
15 juni 2016 voor Twenteraad en
belang daarvan al
gecommuniceerd is met de
raadsleden.

De Agenda van Twente is
een investeringsprogramma
van de 14 Twentse
gemeenten. Hoofddoel is
het versterken van de
Twentse economie.
Hiervoor zijn projecten
opgezet op het gebied van
innovatie, vestigingsklimaat,
mobiliteit,
vrijetijdseconomie,
arbeidsmarkt en sport en
cultuur.
Van het jaar 2015 is een
jaarrapportage gemaakt.
Van de jaarrapportage is
een doorbladerbare PDF
geplaatst op de website van
Regio Twente:
http://www.regiotwente.nl/intwente/economie. Op
aanvraag is een papieren
versie verkrijgbaar.

C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
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1. In te stemmen met bijgevoegd
conceptvoorstel jaarstukken 2015
voor het algemeen bestuur en het
daarin vervatte
bestemmingsvoorstel (bijlage 1).
2. In te stemmen met
bijgevoegde concept-jaarstukken
2015 (bijlage 2).
3. Kennis nemen van de rapport
van bevindingen opgesteld naar
aanleiding van de
accountantscontrole (bijlage 3).
4. In te stemmen met bijgevoegd
conceptvoorstel
programmabegroting 2017 voor
het algemeen bestuur (bijlage 4).
5. In te stemmen met de opzet en
inhoud van de bijgevoegde
programmabegroting 2017
(bijlage 5).

Conform. Het DB complimenteert
de organisatie voor het goede
werk dat onder moeilijke
omstandigheden is verricht.

Het dagelijks bestuur stemt
in met de concept
jaarstukken 2015 en de
concept
programmabegroting 2017
en de bijbehorende
conceptvoorstellen voor het
algemeen bestuur..

D - Bedrijfsvoering
1.

Jaarstukken 2015 (met
accountantsverklaring) inclusief
bestemmingsvoorstel en
Programmabegroting 2017.
(reg.nr. 16001526)

E - Gezondheid
--

--

F - Ingekomen stukken
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1.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 16001491)

Conform vaststellen

Conform.

TOELICHTING

G - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 21 april 2016

Conform vaststellen

Conform.

2.

Vergadering
portefeuillehouderoverleg
Vrijetijdseconomie d.d. 21 april
2016

Voor dagelijks bestuur van
belang agendapunten 3 en 5
(financiering toeristische agenda)
alsmede agendapunt 4
(oprichting bestuurscommissie
Agenda van Twente).

Voor kennisgeving aangenomen.

H - Uitnodigingen
1.

2.

Feestelijke ondertekening
Uitvoeringsprogramma Gastvrij
Overijssel 2016-2020
d.d. 8 juli 2016 te Paarse Poort
(voorlopige datum en plaats)

Uitnodiging afscheid Gerrit
Niezink d.d. 26 mei 2016

De voorkeur gaat uit naar vragen
AB-lid uit
portefeuillehoudersoverleg
Vrijetijdseconomie dan wel
voorzitter of plv. voorzitter van dit
overleg. Resultaat terugkoppelen
aan DB.

Plv. secretaris.

Nagaan of de heer Bron als
voormalig portefeuillehouder
namens DB aanwezig kan zijn.

Plv. secretaris
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Zo niet dan terugkoppelen aan
DB.
3

Uitnodiging KPMG Seminar
‘Twente in Transformatie’
d.d. 16 juni 2016

I - Rondvraag
1.

--

Voor kennisgeving aangenomen.

TOELICHTING

