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De heren G.O. van Veldhuizen, R.G. Welten, H.M. Bolhaar en mevrouw G.J.M. Vos

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 25 februari 2016
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

Conform.

In de Regeling Regio
Twente zijn bepalingen
opgenomen over het
vaststellen door het
dagelijks bestuur van een
directiestatuut en een
statuut voor het
secretarissenberaad Het
dagelijks bestuur heeft, op
voorstel van respectievelijk
gehoord, het
secretarissenberaad, deze
statuten vastgesteld waarin
de taken en bevoegdheden
daarvan zijn opgenomen.

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Statuten secretarissenberaad en
directie
(reg.nr. 16000516)
Vast te stellen:
1. Het Statuut
secretarissenberaad
Regio Twente 2016.
2. Directiestatuut Regio
Twente 2016.

2.

Geactualiseerd Spoorboekje
Regio Twente in transformatie

Voor kennisgeving aan te nemen.

Het dagelijks bestuur heeft
kennis genomen van de
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

(reg.nr. 16000589)

BESLISSING

TOELICHTING

Nagaan of datum van 1 maart
2016 m.b.t. plannen P&C-cyclus
voor 2016 reëel is.

stand van zaken van de
acties die moeten worden
ondernomen in het kader
van de implementatie van
de vernieuwde
gemeenschappelijke
regeling.

Voor wat betreft het
organisatiemodel acht het DB het
van belang wat de nieuwe
algemeen directeur/secretaris
hiervan vindt.
Overigens conform.
B - Leefomgeving, Economie
--

--

C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

D - Bedrijfsvoering
1.

Vaststellen rechtspositionele
regelingen
(reg.nr. 16000586)

In te stemmen met de CARUWO-wijzigingen, vermeld in de
LOGA-brief
ECWGO/U201600078 van
29 januari 2016 (Aanpassing
verplaatsingskostenregeling
verhuisplichtige ambtenaren) met
1 bijlage.

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten in te stemmen met
de wijzigingen van de CARen UWO-artikelen uit de
LOGA-brief
ECWGO/U201600078 van
29 januari 2016
(Aanpassing
verplaatsingskostenregeling.
Deze wijzigingen worden
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

opgenomen in de
Arbeidsvoorwaarden en
Regelingen Regio Twente
(ART).
E - Gezondheid
--

--

F - Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 16000516)

Conform vaststellen

Conform.

Conform vaststellen en daarmee
de besluiten te bekrachtigen.

Conform.

Voor kennisgeving aan te nemen

Conform. De verslagen worden
voortaan gescreend op zaken die
voor het DB als
systeemverantwoordelijke van de
samenwerking van belang zijn.

G - Verslagen
1.

2.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 28 januari 2016

Vergadering bestuurscommissie
Publieke Gezondheid d.d. 28
januari 2016

3.

Vergadering
portefeuillehoudersoverleg MDA
d.d. 28 januari 2016

Voor kennisgeving aan te nemen

Conform.

4.

Vergadering
portefeuillehoudersoverleg

Voor kennisgeving aan te nemen

Conform.
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

Vrijetijdseconomie d.d. 25
november 2015
H - Uitnodigingen
--

--

I - Rondvraag
Het DB constateert dat de
Twentedag weer prima verlopen
is.

1.

--

Het AB-voorstel over de
bestuurlijke inrichting wordt ter
kennisname geagendeerd voor
het presidium van de
Twenteraad. Daarbij wordt
verwezen naar de procedure dat
de raden wensen en
bedenkingen bij het AB kunnen
indienen m.b.t. de instelling van
de bestuurscommissie Agenda
van Twente.
In een brief aan de
bestuurscommissies en
portefeuilleberaden wordt
aangegeven hoe de procedure is
wanneer extra middelen gewenst
worden. Daarbij zal geattendeerd
worden op de in het AB
aangekondigde brief van

Directiesecretaris

Bedrijfsvoering/Financiën
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

portefeuillehouders financiën aan
het AB

TOELICHTING

