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De heren A.J. Gerritsen, B. Brand, H.M. Bolhaar en mevrouw ir. G.H. Tamminga
De heer dr. G.O. van Veldhuizen

Verslag dagelijks bestuur van 3 juli 2019 (reg.nr. 2019-001529)
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

A - Hamerstukken
1.

verslag DB 12 juni 2019

Conform vaststellen

Conform.

2.

Ingekomen stukken

Conform vaststellen

Conform.

3.

Terugkoppeling buitenlandreizen
Mobiliteit

Verslagen buitenlandreizen
Mobiliteit: Boedapest, Berlijn en
Brussel

Conform.

4.

Mandaat tot nemen besluiten in
de periode 12 t/m 26 augustus
2018

Aan de voorzitter mandaat te
verlenen om in deze periode in
spoedeisende gevallen namens
het dagelijks bestuur besluiten te
nemen.

In verband met gewijzigde
vakanties geldt het mandaat van
19 t/m 26 augustus 2019 voor
zover er geen quorum
beschikbaar is.

ACTIE DOOR
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Bespreken advies van Kring van
Gemeentesecretarissen t.b.v. de
beeld- en meningsvormende
bespreking in het algemeen
bestuur van 10 juli 2019.

1. Het DB neemt kennis van het
advies van de Kring en de
toelichting van de heer
Dijkstra en geeft hem input
mee voor de presentatie die
hij in het AB geeft.
2. Het DB stuurt een brief aan
de colleges van B&W waarin
gerefereerd wordt aan het
gesprek met de heer Dijkstra
en het verzoek dat aan hem
is gedaan om het advies via
de secretarissen aan de
colleges aan te bieden ter
voorbereiding op het AB. Aan
de colleges wordt gevraagd
in het AB aan te geven hoe
zij denken over het uitwerken
van de richting die de
secretarissen in hun advies
hebben geformuleerd en wat
zij voor deze uitwerking
meegeven.
3. De ingekomen brieven van
de OR en het Presidium
worden met een memo van
het DB op extranet geplaatst.
Het DB stemt in met de

B - Bespreekstukken
1.

Stand van zaken
bestuursopdracht (de heer J.
Dijkstra van de kring
secretarissen is hierbij aanwezig)

ACTIE DOOR
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ACTIE DOOR

voorgelegde tekst van de
memo.
4. Bij vragen is de woordvoering
voor de vergadering van het
AB door de heer Dijkstra en
mevrouw Tamminga en
daarna bestuurlijk.
2.

Vragen jaarstukken 2018 en
zienswijzen programmabegroting
2020

Kennis te nemen van de
ingediende vragen over de
jaarstukken 2018 en de
ingediende zienswijzen over de
programmabegroting 2020 en de
reactie daarop.

Conform.

C - Rondvraag
1.

Aanbieden Atlas Twente door
gedeputeerde staten aan het
dagelijks bestuur op 27 augustus
2019

2

Ondertekening Regio Deal

Bespreken wie namens het
dagelijks bestuur hierbij aanwezig
kan zijn.

Vindt mogelijk op 10 juli 2019
plaats.

De voorzitter wordt gevraagd of
hij in de gelegenheid is de Atlas
Twente in ontvangst te nemen.
Bij verhindering zal de heer
Gerritsen dit doen.
1. Voor kennisgeving
aangenomen.
2. De Regio Deal komt op 21
september 2019 aan de orde
tijdens de Twente Top. De
heer Gerritsen zal dan de
voorzitter vervangen.

Directiesecretaris
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