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

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 23 juni 2016
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

A - Hamerstukken
1.

Verslag dagelijks bestuur d.d. 6
juni 2016

Vaststellen

Conform.

2.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 16001802)

Vaststellen

Conform.

3.

Overzicht voorzitters en
plaatsvervangende voorzitters
bestuurlijke overleggen

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

4.

Project ‘Hart van Zuid/Centraal
Station van Twente’ in het kader
van de Agenda van Twente
(reg.nr. 16001792)

Onder voorbehoud van een
positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken:
1. De subsidiebijdrage voor het
project ‘Hart van Zuid/Centraal
Station van Twente’ voor het jaar

Conform.

De Agenda van Twente is
een investeringsprogramma
van de 14 Twentse
gemeenten. Hoofddoel is het
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VOORSTEL/ADVIES

2015 vast te stellen op €
1.239.220 en het restant
subsidiebedrag van € 247.844 uit
te keren;
2. Voor het jaar 2016 aan de
gemeente Hengelo een subsidie
van € 1.500.000 te verlenen voor
het project ‘Hart van
Zuid/Centraal Station van
Twente’ en een voorschot van €
1.200.000 uit te keren;
3. In te stemmen met en
vaststellen van het plan van
aanpak World Trade Center;
4. De gemeente Hengelo te
informeren over de besluiten.

BESLISSING

TOELICHTING

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 ‘Hart
van Zuid/Centraal Station
van Twente’. Regio Twente
heeft voor dit project een
subsidie beschikbaar gesteld
die in meerdere jaarschijven
wordt uitgekeerd.
Doel van het project ‘Hart
van Zuid/Centraal Station
van Twente’ is de verdere
realisatie van het WTC
Twente Business District.
Het betreft de volgende
onderdelen:
 Het geschikt maken
van de voormalige
MTS voor de
huisvesting van de
WTC Twente en de
vestiging van aan de
WTC Twente

PAGINA

3/12
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING





gelieerde bedrijven
en instellingen;
De transformatie van
het
Vereenigingsgebouw
tot
‘business’centrum
met congres,
vergader- en
horecafaciliteiten;
Duurzame
ontwikkeling WTCorganisatie.

Het WTC Twente is een
belangrijke faciliteit voor het
bevorderen van
internationale
handelsrelaties voor
bedrijven in de Euregio.
Het dagelijks bestuur van
Regio Twente heeft besloten
dat dat de gemeente
Hengelo heeft voldaan aan
subsidievoorwaarden. Voor
het jaar 2015 is het
subsidiebedrag vastgesteld
en het restantsubsidiebedrag
overgemaakt. Daarnaast is
de subsidie voor het jaar
2016 beschikbaar gesteld.
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TOELICHTING

Tevens heeft het dagelijks
bestuur ingestemd met het
plan van aanpak WTC
Twente. Uitgangspunt van
het plan van aanpak is een
toekomstbestendige
organisatie dat minder
afhankelijk is van
overheidsbijdrage.
5.

Vaststellen subsidiebijdrage voor
project ‘Cultuurportaal’ in het
kader van de Agenda van
Twente
(reg.nr. 16001793)

Onder voorbehoud van een
positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken de
subsidiebijdrage voor het project
‘Cultuurportaal’ vast te stellen op
€ 83.500, het restant
subsidiebedrag van € 16.700 uit
te betalen en stichting Twente
Branding te informeren over het
besluit.

Conform.

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
Cultuurportaal. Het
Cultuurportaal Twente is het
platform waar informatie van
alle culturele organisaties en
cultuurgerelateerde
informatie in Twente wordt
aangeboden. Er is gekozen
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om het culturele aanbod te
integreren binnen de website
www.twente.com. Door deze
volledige integratie wordt het
culturele aanbod
automatisch verbonden met
de vacaturebank voor
hoogopgeleiden.
In de loop van 2015 is deze
oplevering gerealiseerd. Alle
culturele podia en musea in
Twente zijn in 2015
ontsloten op
www.twente.com.
Het dagelijks bestuur van
Regio Twente heeft besloten
dat stichting Twente
Branding heeft voldaan aan
subsidievoorwaarden. Het
project is afgerond en het
restant subsidiebedrag is
overgemaakt.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

6.

Vaststellen subsidiebijdrage voor
project ‘NK Veldrijden 2016’ in
het kader van de Agenda van
Twente
(reg.nr. 16001794)

Onder voorbehoud van een
positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg
Vrijetijdseconomie de
subsidiebijdrage voor het project
‘NK Veldrijden 2016’ naar rato te
verlagen en vast te stellen op
€ 16.000 en Stichting
Sportevenementen HellendoornNijverdal te informeren over het
besluit.

Conform.

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
‘NK Veldrijden 2016’. Op 9
en 10 januari 2016 heeft het
NK Veldrijden
plaatsgevonden in
Hellendoorn.
Zowel de kosten als de
inkomsten van het
evenement waren hoger dan
was voorzien en begroot in
2015, wat per saldo tot een
positief resultaat heeft
geleid.
Het dagelijks bestuur van
Regio Twente heeft besloten
dat Stichting
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Sportevenementen
Hellendoorn-Nijverdal heeft
voldaan aan
subsidievoorwaarden.
Vanwege het
exploitatieoverschot en
conform de
subsidievoorwaarden wordt
de subsidiebijdrage naar rato
verlaagd. Omdat dit bedrag
overeen komt met het
uitbetaalde voorschot valt er
verder niets meer te
verrekenen. Het project is
hiermee afgerond.
7.

Vaststellen subsidiebijdrage voor
project ‘Expat Center Twente’ in
het kader van de Agenda van
Twente, onderdeel van de
Human Capital Agenda
(reg.nr. 16001795)

Onder voorbehoud van een
positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken de
subsidiebijdrage voor het project
‘Expat Center Twente’ vast te
stellen op € 60.000, het restant
subsidiebedrag van € 12.000 uit
te keren en stichting WTC
Twente te informeren over het
besluit.

Conform.

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
‘Expat Center Twente’. In het
Expat Center worden expats

PAGINA

8/12
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING
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en bedrijven geholpen met
vragen op het gebied van
regelgeving, wonen en
scholing. Daarnaast
organiseert het Expat Center
Twente
ontmoetingsbijeenkomsten
voor expats.
Het dagelijks bestuur van
Regio Twente heeft besloten
dat Stichting WTC Twente
heeft voldaan aan
subsidievoorwaarden. Het
project is afgerond en het
restant subsidiebedrag is
overgemaakt.
8.

Verslag
portefeuillehoudersoverleg MDA
d.d. 24 maart 2016

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

9.

Besluitenlijst
portefeuillehoudersoverleg VTE
d.d. 25 mei 2016

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

10.

Verslag Bestuurscommissie
Publieke Gezondheid d.d. 24
maart 2016

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

B - Bespreekstukken
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1.

Inhoudelijke en financiële
eindafrekening subsidie 2015 ten
behoeve van Stichting Twente
Branding
(reg.nr. 16001733)

Onder voorbehoud van een
positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken, de subsidie
voor de jaarschijf 2015 aan
Stichting Twente Branding vast te
stellen op € 600.000,-, het
restantbedrag van € 60.000,aan de stichting uit te betalen en
daarvoor bijgaande beschikking
vast te stellen.

Conform.

In het kader van de Agenda
van Twente heeft de
voormalige regioraad voor
de periode 2013-2017 geld
gereserveerd vanuit de
Innovatiesprong Twente voor
de economische branding
van Twente. Dit geld wordt
jaarlijks door middel van een
subsidie verstrekt aan
Stichting Twente Branding.
Het Algemeen bestuur van
Regio Twente heeft hier voor
2015 € 600.000,beschikbaar gesteld. Het
Dagelijks Bestuur heeft dit
bedrag beschikt met een
prestatieovereenkomst
tussen de Stichting Twente
Branding en Regio Twente.
90% van de subsidie werd in
2015 bij voorschot betaald
aan Twente Branding.
Twente Branding heeft de
eindrapportage en
jaarrekening ingediend en
gevraagd de subsidie vast
te stellen. Deze stukken zijn
beoordeeld. Op basis
hiervan wordt de subsidie
definitief beschikt en zal de
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overige 10% aan Twente
Branding worden uitbetaald.

2.

Wijzigingen in het Innovatieroute
project (Agenda van Twente)
High Tech Factory
(reg.nr. 16001734)

Onder voorbehoud van een
positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken:
1. In te stemmen met verbreding
van het apparatuur fonds van de
High Tech Factory;
2. Verlenging van het IPT-project
tot 31 december 2019

Conform.

3.

Reglement van orde voor het
dagelijks bestuur van Regio
Twente
(reg.nr. 16001752)

Het reglement van orde vast te
stellen conform bijgaand concept.

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten de voorwaarden
van het apparatuurfonds van
het IPT project High Tech
Factory te verbreden en de
eindtermijn van het project te
verlengen tot 31 december
2019.
High Tech Factory is de
productiefaciliteit van
MESA+ en onderdeel van de
Innovatieroute (IPT). High
Tech Factory biedt jonge
MKB bedrijven een gedeelde
(pilot) productieinfrastructuur en –
organisatie voor op microen nanotechnologie
gebaseerde producten.
Onderdeel van het project is
de oprichting van een
apparatuurfonds.
Het dagelijks bestuur heeft
besloten door middel van
een reglement van orde
regels vast te stellen voor
het houden van
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Plaatsvervanging secretaris en
algemeen directeur
(reg.nr. 16001753)

In afwijking van uw besluit van 24
maart 2016 tot 1 januari 2017 de
directeur:
1. Bedrijfsvoering aan te wijzen
als eerste plaatsvervangend
algemeen directeur en tweede
plaatsvervangend secretaris;
2. Publieke Gezondheid aan te
wijzen als tweede
plaatsvervangend algemeen
directeur.

Conform. In komende
vergaderingen wordt stil gestaan
bij belasting betrokkenen.

5.

Overeenkomst voor vestiging van
een recht van opstal in
recreatiepark Het Hulsbeek te
Oldenzaal.
(reg.nr. 16001812)

1. In te stemmen met het
vestigen van het recht van
erfpacht en het recht van opstal
voor Topparks
2. In te stemmen met de basis
erfpachtcanon van € 16.000,- per
jaar met een ingroeimogelijkheid
gedurende de eerste drie jaar als
volgt:
• 2017 - 50% = € 8.000,-.
• 2018 - 75% = € 12.000,-.
• 2019 - 100% = € 16.000,-.

Conform.

6.

Bijdrage uit Agenda van Twente /
Fonds Hippische Initiatieven voor
de projecten van de Stichting
Hippische Initiatieven Oost

1. Onder voorbehoud van een
positief advies van het PHO EZ
op 23 juni voor de derde tranche
(2015) een bijdrage te

Conform.

4.

TOELICHTING

vergaderingen van dit
bestuur.
In verband met gewijzigde
omstandigheden heeft het
dagelijks bestuur besloten in
overleg met betrokkenen,
tijdelijk op een andere wijze
te voorzien in de
plaatsvervanging.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten met Topparks een
erfpacht overeenkomst te
sluiten voor het realiseren
van een camperplaats in Het
Hulsbeek.

Het dagelijks bestuur heeft
de subsidieaanvragen van
de Stichting HION en de
Stichting HPT vastgesteld in
het kader van de Agenda
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Nederland en de Stichting
Hippisch Platform Twente
(reg.nr. 16001844)

verstrekken van € 28.488,-- aan
de Stichting Hippische
Initiatieven Oost Nederland
(HION) en daarop een voorschot
van € 22.790,40 uit te betalen;
2. Onder voorbehoud van een
positief advies van het PHO EZ
op 23 juni voor de tweede
tranche (2015) een bijdrage te
verstrekken van € 14.244,-- aan
de Stichting Hippisch Platform
Twente (HPT) en daarop een
voorschot van € 11.395,20 uit te
betalen;
3. De stichting HION en de
stichting HPT te informeren over
deze besluiten.

BESLISSING

van Twente/ Fonds
Hippische Initiatieven. Dit
fonds heeft als doel om de
Twentse hippische branche
te profileren. Beide
stichtingen ontplooien
activiteiten voor de
stimulering van de hippische
sector in Twente. Vanuit de
Agenda van Twente krijgen
zij hiervoor nu beide
subsidie. Dit zijn de laatste
twee subsidies uit het Fonds
Hippische Initiatieven.

C - Rondvraag
1.

TOELICHTING

Brief aan colleges maken waarin
vermeld worden de rollen van de
diverse bestuurlijke gremia in de
vernieuwde samenwerking.

