DATUM
VOORZITTER

AANWEZIG

17 mei 2017
dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS
SECRETARIS

Enschede, kamer H300
Ir. G.H. Tamminga

TIJDSTIP
PAGINA

16.30-17.30 uur
1

De heren dr. G.O. van Veldhuizen, mr. drs. R.G. Welten, drs. G.J. Binnenmars en H.M. Bolhaar en
mevrouw ir. G.H. Tamminga. Voorts is als toehoorder aanwezig de heer U. Schröder, lobbyist in Brussel.

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 mei 2017
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

A - Hamerstukken
1

Raadbericht inzake
besluitvorming en
vervolgopdracht
aandeelhouderschap Münster /
aandeelhoudersstrategie Twence
20 april 2017

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

2.

Verslag Dagelijks Bestuur 5 april
2017

Conform vaststellen

Conform.

3.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 17001212)

Te besluiten conform voorstel

Conform.

4.

Rapportage klachten 2016 in het

De rapportage klachten 2016 in
het kader van de

Conform.

TOELICHTING
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

kader van de Klachtenregeling
Regio Twente
(reg.nr. 17001213)

Klachtenregeling Regio Twente
voor kennisgeving aan te nemen.

BESLISSING

TOELICHTING

Op Regio Twente zijn met
betrekking tot het indienen
van klachten twee wettelijke
regelingen van toepassing.
Een algemene regeling op
grond van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en een
specifieke voor de GGD op
basis van de Wet
klachtrecht cliënten
zorgsector. De Wet
klachtrecht cliënten
zorgsector is inmiddels
komen te vervallen.
Hiervoor is de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg
in de plaats getreden. De
Klachtenregeling Regio
Twente is hiertoe, met de
inwerkingtreding van de
huidige Klachtenregeling
Regio Twente 2017, komen
te vervallen.
In 2016 is er 1 klacht
ingediend voor wat betreft
de Awb. Met betrekking tot
de GGD zijn (op een aantal
van ca. 200.000
klantcontacten) 25 klachten
ontvangen, die op drie na
alle naar tevredenheid zijn
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

afgehandeld. De
overgebleven klachten zijn
nog in behandeling.
B - Bespreekstukken
1.

Concept vergaderschema
Twentedagen 2018
(reg.nr. 17001214)

Met dit schema in te stemmen.

Conform, in die zin dat de
vergaderingen van het dagelijks
bestuur die om 8.30 uur zijn
gepland naar de tweede
Twentedag worden verplaatst.

Het dagelijks bestuur heeft
het vergaderschema voor
de Twentedagen in 2018
vastgesteld. Op een
Twentedag vinden
overleggen van
gemeentelijke
portefeuillehouders,
algemeen bestuur en
dagelijks bestuur.

2.

Samenwerking lobby Regio
Twente – provincie Overijssel
(reg.nr. 17001215)

1. Kennis te nemen van de
bestaande afspraken tussen
Regio Twente en Provincie
Overijssel over de uitvoering van
de gezamenlijke lobby.
2. Kennis te nemen van de stand
van zaken met betrekking tot de
ontwikkeling van lobbyfiches.

Conform.

De Twentse gemeenten,
vertegenwoordigd door
Regio Twente, en de
provincies Overijssel en
Gelderland kennen een
jarenlange traditie van
samenwerking op het
gebied van lobby. Met dit
voorstel wordt een
overzicht gegeven van de
afspraken tussen Regio
Twente en Provincie
Overijssel over (het account
Twente binnen) de
landsdelige lobby en de
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BESLISSING

TOELICHTING

structuur en organisatie van
de grensoverschrijdende
belangenbehartiging.
3.

Begrotingswijzigingen 2017
(reg.nr. 17001216)

In te stemmen met het
bijgevoegde voorstel aan het
algemeen bestuur.

Conform.

4.

Overleg met de heer H. Robben
over het Twentebedrijf en de
evaluatie gemeenschappelijke
regeling

Ter vergadering

Evaluatie
Voor de volgende DBvergadering zullen de heren
Robben en Bolhaar en mevrouw
Tamminga een conceptvoorstel
voor de evaluatiepunten en het
proces maken, met als
aandachtspunten:
- evaluatie verplicht op
basis GR;
- toekomstgericht; wat is er
in de context gebeurd,
waar zijn er knelpunten;
- de hoofdpunten van het
rapport Robben (ambitie,
samenwerking raden,
colleges en ambtelijk);

Het dagelijks bestuur heeft
het voorstel aan het
algemeen bestuur
vastgesteld inzake
wijzigingen in de
programmabegroting 2017.
Het voorstel wordt
geagendeerd voor het
algemeen bestuur van 12
juli 2017.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

-

TOELICHTING

raadplegen O’s;
ervaringen van de
medewerkers;
externe begeleiding
(Universiteit Twente);
onderwerpen kunnen
agenderen.

Na besluitvorming over de
aanpak zal het DB een brief
sturen aan het AB over de
evaluatiepunten en het proces.
Twentebedrijf
Kennis genomen wordt van de
mededeling van de heer Robben
dat hij en de kwartiermaker van
het Twentebedrijf een notitie
voorbereiden over een plan van
aanpak voor de verdere
vormgeving van het
Twentebedrijf.
Het DB verzoekt de heer
Binnenmars hierbij de betrekken.
5.

Evaluatie rol dagelijks bestuur
(reg.nr. 17001217)

Hieraan een gedachtewisseling
wijden en de eventuele
conclusies te betrekken bij de
aanstaande evaluatie van de
gemeenschappelijke regeling.

De rol van het dagelijks bestuur
betrekken bij de evaluatie als
vermeld onder agendapunt 4.

Het dagelijks bestuur heeft
met het oog op de
aanstaande evaluatie van
de gemeenschappelijke
regeling een
gedachtewisseling
gehouden hoe het dagelijks
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TOELICHTING

bestuur haar rol tot nu toe
heeft vervuld. De eventuele
conclusies worden
betrokken bij de evaluatie.
C – Rondvraag

1.

Procedure voor verhogen
gemeentelijke bijdrage m.i.v.
2018 met € 1,00 per inwoner
t.b.v. marketing
vrijetijdseconomie.

Voorstel agenderen voor het
algemeen bestuur van 12 juli
2017.

De voorgestane procedure wordt
vanmiddag voorgelegd aan het
algemeen bestuur tijdens de
presentatie van de jaarstukken
2016 en de programmabegroting
2018.

D – Besluitvorming digitaal d.d. 24 april 2017 (artikel 9 Reglement van Orde dagelijks bestuur)
1.

Aangepast aanwendingsvoorstel
jaarstukken 2016 voor het
algemeen bestuur

Op voorstel van de heer Welten
in te stemmen met het, op advies
van het portefeuilleberaad
Middelen, aangepaste
aanwendingsvoorstel. Waardoor
er geen bijbetaling door
gemeenten ontstaat.

Conform.

