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De heren dr. G.O. van Veldhuizen, mr. drs. R.G. Welten, drs. G.J. Binnenmars, H.M. Bolhaar en mevrouw ir.
G.H. Tamminga
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Besluitenlijst dagelijks bestuur van 6 december 2017
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

A - Hamerstukken
1.

Verslag vergadering dagelijks
bestuur van 1 november 2017

Conform vaststellen

Conform.

2.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 17003103)

Te besluiten conform het
voorstel

Conform.

3.

Subsidieverlening 2018
MarketingOost ten behoeve van
Twente Marketing
(reg.nr. 17003104)

1. Onder voorbehoud van een
positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg
vrijetijdseconomie voor het jaar
2018 een subsidie van €
627.397,- te verlenen aan
MarketingOost ten behoeve van
Twente Marketing;
2. Daarvoor bijgevoegde
beschikking vast te stellen;
3. De heer Welten te
mandateren om de tekst van de

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten om in 2018 €
627.397,- bij te dragen aan
de toeristische marketing en
promotie van Twente. Deze
bijdrage wordt in de vorm van
een subsidie verleend aan
MarketingOost ten behoeve
van Twente Marketing. In het
subsidiebesluit zijn ook de
activiteiten vastgelegd die in
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

beschikking aan te passen
indien het advies van het
portefeuillehoudersoverleg
vrijetijdseconomie daartoe
aanleiding geeft.
4.

Intentieovereenkomst
samenwerking routeorganisaties
Overijssel
(reg.nr. 17003105)

1. In te stemmen met de
bijgevoegde
intentieovereenkomst voor
samenwerking van de
routebureaus in Overijssel
2. In het kader van
“Portefeuillehouders in de lead”
door de voorzitter aan de heer H.
van Agteren als voorzitter van
het portefeuillehouderoverleg
Vrijetijdseconomie, volmacht te
verlenen de overeenkomst
namens Regio Twente te
ondertekenen.

TOELICHTING

2018 van Twente Marketing
worden verwacht.

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
op advies van het
portefeuillehoudersoverleg
Vrijetijdseconomie besloten
t.b.v. Routenetwerken Twente
een
samenwerkingsovereenkomst
aan te gaan met 3 andere
routebureaus. De items van
samenwerking zijn:
-

-

-

5.

Vaststellen rechtspositionele
regelingen
(reg.nr. 17003106)

1. In te stemmen met de CARwijzigingen, zoals opgenomen in
LOGA-brief TAZ/U201700897

Conform.

afstemming beleid
kwaliteitsniveau;
afstemming kwaliteit
en aanpak koppeling
economie;
visie, meerjarenplan
en plan
doorontwikkeling;
werkwijzen en
subsidies.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten de versoberingen in
de WW te repareren. Deze
zijn het gevolg van de Wet

PAGINA

3/4
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES
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van 20 november 2017 (Derde
jaar WW) met 2 bijlagen.
2. In te stemmen met de CARwijzigingen, zoals opgenomen in
LOGA-brief TAZ/U201700829
van 20 november 2017
(Wijziging CAR-artikel per 1
januari 2018) met bijlage.

6.

Overzicht ‘Ontwikkelingen op
rijksniveau m.b.t.
sociaaleconomische
structuurversterking’

TOELICHTING

werk en zekerheid. De
versoberingen bestaan uit
een vertraagde WW-opbouw
en een verkorting van de
maximale WW-duur. Ook
heeft het dagelijks bestuur
besloten dat medewerkers
voortaan eens in de drie jaar
loopbaanadvies mogen
inwinnen. Nu is dit nog eens
in de vijf jaar. Deze besluiten
worden opgenomen in de
Arbeidsvoorwaarden en
Regelingen Regio Twente
(ART).

1. Voor kennisgeving aannemen.
2. Ter kennis brengen van de
bestuurscommissie Agenda van
Twente. (hamerstuk).

Conform.

Tijdens de Twentedag op 31
januari 2018 een extra
vergadering van het algemeen
bestuur te beleggen om te
besluiten over een technische

Conform.

B - Bespreekstukken
1.

vervallen

2.

Extra vergadering algemeen
bestuur
(reg.nr. 17003107)

Het dagelijks bestuur heeft
besloten op 31 januari 2018
een extra vergadering van
het algemeen bestuur te
houden.
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

begrotingswijziging 2018 inzake
het eerste jaar van de nieuwe
regionale investeringsagenda
‘Agenda voor Twente’.
C - Rondvraag

E - Uitnodigingen

BESLISSING

TOELICHTING

