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15 juni 2017
mr. drs. R.G. Welten

PLAATS
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Enschede, kamer H300
G.H. Tamminga
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16:30 - 18:00 uur
1

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

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 15 juni 2017
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

A - Hamerstukken
1.

Verslag vergadering
dagelijks bestuur van 17
mei 2017

Conform vaststellen

Conform. Met betrekking tot punt B1
(vergaderschema Twentedagen 2018) worden n.a.v.
ontvangen verzoeken de bloktijden in deel 1 voor de
bestuurscommissie Agenda van Twente gewijzigd in
09.00-10.30 uur voor de bestuurscommissie OZJT in
10.45-13.15 (inclusief lunch).

2.

Vaststellen
rechtspositionele
regelingen
(reg.nr. 17001437)

1. In te stemmen met de
volgende technische
wijzigingen van de
Regeling generatiepact
Regio Twente 2017
(hoofdstuk B24 van de
ART):
a. Toevoegen aan
artikel 1 (definities)
de leden 14.
Gemeentelijke

Conform.

Het dagelijks bestuur
(DB) heeft besloten in te
stemmen met enkele
technische wijzigingen in
de Regeling
generatiepact Regio
Twente 2017. Ook heeft
het DB ingestemd een
technische toevoeging
aan de Regeling melden
vermoeden misstand
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

levensloopregeling
en 15. Onbetaald
verlof t.b.v. de
gemeentelijke
levensloopregeling.
b. Toevoegen aan het
eind van artikel 5
(duur van
deelname), lid 1,
sub b de zinsnede
“, al of niet
voorafgegaan door
een periode van
volledig onbetaald
verlof t.b.v. de
gemeentelijke
levensloopregeling”.
2. In te stemmen met de
volgende technische
wijziging van de
Regeling melden
vermoeden misstand
Regio Twente:
Invoegen in artikel 15
(rapportage en
evaluatie), lid 2 de
zinsnede “vóór 1 april”.

3.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 17001438)

Te besluiten conform het
voorstel

TOELICHTING

Regio Twente
vastgesteld. Deze
toevoeging was
voorwaarde bij de
instemming die de
ondernemingsraad op 23
mei jl. aan deze regeling
gegeven heeft.

Conform
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

Het dagelijks bestuur
stemt in met de concept
jaarstukken 2016 en
neemt kennis van het
door de accountant
uitgebrachte verslag van
de jaarrekeningcontrole
en dat de jaarrekening
zal worden voorzien van
een goedkeurende
verklaring.

B – Bespreekstukken
1.

Jaarstukken 2016
inclusief
accountantsrapport
(reg.nr. 17001439)

1. In te stemmen met de
concept-jaarstukken
2016 (bijlage 1).
2. Kennis te nemen van
het accountantsverslag
(bijlage 2).

Conform.

2.

Houden extra
vergadering algemeen
bestuur op 27 september
2017om 16.30 uur en in
verband daarmee
verplaatsen tijdstip
vergadering dagelijks
bestuur naar 12.15 tot
13.00 uur.

Bespreken

Conform.

3.

Beëindigen
ondersteuning door
Regio Twente van de
regietafel vluchtelingen
(reg.nr. 17001440)

1. Kennis te nemen van
de beslissing van 12
gemeenten om de
ambtelijke regietafel
vluchtelingen voort te
zetten zonder

Conform.

12 van de 14 Twentse
gemeenten besloten om
de ambtelijke regietafel
vluchtelingen Twente te
continueren zonder
ondersteuning vanuit
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

ondersteuning vanuit
Regio Twente;
2. Kennis te nemen van
het feit dat toekomstige
vraagstukken inzake
vluchtelingen belegd
worden bij de
ambtelijke regietafel
zoals genoemd bij 1;
3. Kennis te nemen van
het feit dat het
onderzoeksvoorstel
naar de gehuisveste
statushouders in
Twente wordt belegd
bij de ambtelijke
regietafel zoals
genoemd bij 1;
4. Opdracht te geven om
de in 2017 reeds
gemaakte uren en
kosten vanuit team
economie in het kader
van het
vluchtelingendossier in
rekening te brengen bij
de gemeenten en het
portefeuilleberaad
Middelen hierover te
informeren.
5.

BESLISSING

TOELICHTING

Regio Twente. De reeds
voor 2017 door Regio
Twente gemaakte kosten
zullen op basis van het
inwoneraantal bij de
gemeenten in rekening
worden gebracht.
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

4.

Letter of Support CEF
Transport
subsidieaanvraag
verruiming
Twentekanalen en
binnenhavens
(reg.nr. 17001441)

Instemmen met het
ondertekenen van de
Letter of Support voor de
CEF Transport
subsidieaanvraag
verruiming Twentekanalen
en binnenhavens.

Conform.

Met een Letter of Support
spreekt het dagelijks
bestuur van Regio
Twente haar steun uit
voor de CEF Transport
subsidieaanvraag
verruiming
Twentekanalen en
binnenhavens. Hiermee
onderschrijft het dagelijks
bestuur de inhoud van
het project en geeft zij
aan dit waar mogelijk te
steunen.

5.

Concept regionale
samenwerkingsagenda
2017-2020
(reg.nr. 17001442)

1. Het concept vast te
stellen.
2. Het concept toe te
zenden aan de
gemeenteraden en
colleges van
burgemeester ven
wethouders waarbij de
raden in de
gelegenheid worden
gesteld hun zienswijze
kenbaar te maken aan
het college t.b.v.
besluitvorming in het
algemeen bestuur op
1 november 2017.

1. Opmerking van
Portefeuillehouderberaad
Belangenbehartiging
verwerken (op blz 30
toevoegen wat we van
ambassadeurs
verwachten). Verder
conform.
2. Conform.

N.a.v.: huidige vormgeving is
akkoord.

Het dagelijks bestuur
heeft het concept van de
regionale
samenwerkingsagenda
2017-2020 en de
besluitvormingsprocedure
daarvoor vastgesteld.
Hierin wordt per taakveld
aangegeven wat voor de
komende 3 jaar de
ambities zijn en wat
daarvoor wordt gedaan.
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

6.

Concept-agenda
algemeen bestuur d.d. 12
juli 2017
(reg.nr. 17001443)

In te stemmen met de
concept-agenda

Conform.

7.

Mandaat verlening
beantwoording vragen en
zienswijzen
(reg.nr. 17001448)

Aan de heer Welten
mandaat verlenen om
eventuele ingediende
vragen naar aanleiding
van de jaarstukken 2016
en ingediende zienswijzen
naar aanleiding van de
programmabegroting 2018
namens het dagelijks
bestuur te beantwoorden.

Conform na mailrondje langs DB-leden met korte
reactietijd.

BESLISSING

C – Rondvraag
Een laatste poging wagen of AB van 12 juli
verschoven kan worden naar het tijdstip kwart voor
drie tot kwart over vier opdat de voorzitter van de
regio erbij kan zijn.

TOELICHTING

Het dagelijks bestuur
heeft de agenda voor het
algemeen bestuur van 12
juli 2017 vastgesteld.
Het dagelijks bestuur
verleent mandaat aan de
heer Welten om de
eventuele ingediende
vragen en zienswijzen
namens het dagelijks
bestuur te beantwoorden.

