DATUM
VOORZITTER

AANWEZIG
AFWEZIG

27 oktober 2016
mr. drs. R.G. Welten

PLAATS
SECRETARIS

Enschede, kamer H300
H.M. Bolhaar

TIJDSTIP
PAGINA

12.30 – 14.00 uur
1

De heren mr. drs. R.G. Welten, drs. G.J. Binnenmars, J. Regtuijt (plv. alg. dir.) en H.M. Bolhaar (plv.
secretaris)
De heer dr. G.O. van Veldhuizen

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 27 oktober 2016
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

A - Hamerstukken
1.

Verslag Dagelijks Bestuur
d.d. 22 september 2016

Vaststellen

Conform.

2.

Verslag portefeuilleberaad
Middelen d.d. 22 september 2016

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

3.

Verslag bestuurscommissie
Agenda van Twente d.d.
22 september 2016

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

4.

Addendum op
bestuursovereenkomst N35
Nijverdal-Wierden
(reg nr. 16003066)

1. In te stemmen met het
tekstvoorstel voor het
addendum op de
bestuursovereenkomst N35

Conform.

Regio Twente tekent
addendum op
bestuursovereenkomst
N35, traject NijverdalWierden. Al eerder is
besloten dat Regio Twente
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2/3
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Nijverdal – Wierden (bijlage
1)
2. De voorzitter, de heer G.O.
van Veldhuizen, namens
Regio Twente het addendum
te laten ondertekenen.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 16003067)

TOELICHTING

voor dit traject een bijdrage
van € 3 miljoen uit de
Agenda van Twente
beschikbaar stelt.

Vaststellen

Conform.

B - Bespreekstukken
1.

Evaluatie afspraken/besluiten
werkconferentie dagelijks bestuur
d.d. 18 mei 2016

Bespreken

Niet besproken. Agenderen voor
volgende vergadering.

2.

Conceptbrief aan de colleges van
burgemeester en wethouders
over de wijze van financiering van
nieuwe activiteiten
(reg.nr. 16002914)

In te stemmen met de
conceptbrief en deze te sturen
aan de colleges van
burgemeester en wethouders.

-

-

In brief opnemen dat,
voordat een coalition of the
willing aan de colleges van
B&W wordt voorgelegd, er
bekrachtigd door een DBbesluit afspraken moeten
zijn gemaakt over de
eventuele rol van Regio
Twente bij de uitvoering.
Overigens conform.
Mandaat aan de heer
Welten om de tekst van de
brief definitief vast te stellen.

Naar aanleiding van de
bespreking van de
bestuursrapportage 2016
heeft het dagelijks bestuur
op 22 september 2016
besloten een brief aan de
colleges van burgemeester
en wethouders te sturen
over de wijze van
financiering van en
besluitvorming over nieuwe
activiteiten. Als vervolg
daarop heeft het dagelijks
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

bestuur besloten de tekst
van de brief vast te stellen.
C - Rondvraag
1.

Datum volgende DB-vergadering
Omdat hierover onduidelijkheid
bestaat (16 dan wel 23 november
2016) wordt nagegaan wat er in
de agenda’s van de DB-leden is
vastgelegd en aan de hand
daarvan datum en tijdstip
bepaald.
Evaluatie Twentse Kracht
Kennis genomen wordt van het
besluit dat de Twentse
secretarissen hierover genomen
hebben en van de mededeling
van de heer Regtuijt dat in de
volgende DB-vergadering een
voorstel volgt over het
gastheerschap van Regio
Twente.

