DATUM
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AANWEZIG

13 maart 2019
dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS
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Twentehuis H300
ir. G.H. Tamminga
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16:00 – 17:30 uur
1

De heren dr. G.O. van Veldhuizen, mr. drs. R.G. Welten, A.J. Gerritsen, H.M. Bolhaar en de dames ir. G.H.
Tamminga en N. de Vries (trainee)

AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 13 maart 2019
(reg.nr. 2019-000310)
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

A - Hamerstukken
1.

Verslag dagelijks bestuur
d.d. 25 januari 2019

Conform vaststellen

Conform.

2.

Ingekomen stukken

Conform vaststellen

1. Brief B&W Wierden over
uitvoering raadsmotie ‘stop
toename gevaarlijke stoffen
over het spoor’ agenderen
voor portefeuilleberaad
Belangenbehartiging en
portefeuillehoudersoverleg
Mobiliteit. Voorts
Veiligheidsregio Twente
vragen actie te ondernemen
voor zover dat nog niet
gebeurd is.
2. Voor het overige conform.

Directiesecretaris.
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3.

Vaststelling subsidie EUREGIO
project “UNLOCK’ jaarschijf 2017.

1. De subsidie vast te stellen op €
40.000,2. Het restant van de subsidie
van € 8.000,- aan de EUREGIO
uit te betalen.

Conform.

4.

Klachtfunctionaris, secretaris
commissie bezwaarschriften en
voorzitter klachtenmeldpunt.

De taak klachtfunctionaris,
secretaris commissie
bezwaarschriften en het
voorzitterschap van het
klachtenmeldpunt
Aanbestedingen te koppelen aan
de functie Juridisch Adviseur.

Conform.

5.

Deelname aan Urban Nodes
Forum 3 en 4 april te Boedapest

De heer D. de Jong (Euregio) op
kosten van Regio Twente deel te
laten nemen aan de bijeenkomst
van EU Vital Nodes te Boedapest

Conform.
Nagaan of initiatief voor
deelname uitgaat van Euregio.
Indien dit het geval is waarom
worden de kosten dan niet
betaald door Euregio?

Kennis te nemen van de feitelijke
voortgang en activiteiten platform
en door ontwikkeling 2019.

1. Kennis genomen wordt van
de voortgang waaruit blijkt
dat er sprake is van een
goede manier van
samenwerking in Twente.
2. In het AB wordt een
presentatie gegeven van de

B - Bespreekstukken
1.

Voortgang Twentse Kracht

ACTIE DOOR
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resultaten van Twentse
Kracht. Daarbij worden
enkele trainees uitgenodigd
hun ervaringen te vertellen.
3. DB doet de suggestie via
Euregio uitwisseling van
medewerkers met Duitse
gemeenten bij de
arbeidsmobiliteit te
betrekken.
2.

Voortgang IT Platform Twente

3.

Conceptvoorstel aan het
algemeen bestuur over het
instellen van de reserve
Huisvesting Twentehuis

4.

Bestuursopdracht Economische
zaken en arbeidsmarkt 20192020

Kennis te nemen van de
voortgang van het IT-Platform

1. Van de voortgang wordt
kennis genomen.
2. In het AB wordt een
presentatie gegeven van de
resultaten het IT-platform.
Conform.

Het conceptvoorstel vast te
stellen

Deze bestuursopdracht vast te
stellen

Vanuit haar coördinerende rol
beziet het DB de (borging van de)
integraliteit met andere
taakvelden. In verband daarmee
verzoekt het DB op basis van de
door haar benoemde
aandachtspunten een format voor
bestuursopdrachten te
ontwikkelen en de bestuurs-

ACTIE DOOR
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opdracht Economische zaken en
arbeidsmarkt 2019-2020 om te
vormen op basis van dit format.
C - Rondvraag

1.

Wijze viering 25-jarig bestaan
Regio Twente

Bespreken

2.

Stand van zaken
bestuursopdracht (hierbij is
aanwezig de heer J. Dijkstra,
voorzitter van de Kring van
Gemeentesecreatrissen)

Bespreken en datum bepalen
voor extra vergadering
algemeen bestuur in april
(Twentedag 10 april of 17 april)

Er vindt een eerste
gedachtewisseling plaats. Het DB
verzoekt op basis daarvan een
voorstel uit te werken voor een
bescheiden viering en dit aan het
DB voor te leggen.
1. Geconcludeerd wordt dat het
DB vooral een procesrol en
geen inhoudelijke rol heeft.
De inhoudelijke rol ligt bij het
AB en de gemeenten.
2. De Kring van
Gemeentesecretarissen
maakt een voorstel over het
te volgen proces en de
planning. Daarin wordt
aangegeven hoe het gesprek
met het AB kan worden
gevoerd.
3. Onderdeel van het proces is
dat de secretarissen een
inhoudelijk voorstel voor het
AB maken over de
verbeteringen van de huidige
regionale samenwerking. Dit
voorstel wordt via het DB aan
het AB voorgelegd. Het DB

Directiesecretaris
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beziet in dat kader of het
voorstel besluitrijp is.
4. Het voorstel wordt via de email voorgelegd aan de leden
van het DB.
5. De extra AB-vergadering
wordt gehouden op de
Twentedag van 10 april 2019
van 14.00 tot 15.30 uur.
6. In de aanloop naar de ABvergadering maken enkele
secretarissen een rondje
langs de colleges van B&W.

ACTIE DOOR

