DATUM
VOORZITTER

AANWEZIG

29 januari 2020
dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS
SECRETARIS

Twentehuis H300
H. Bolhaar / mr. J.W.C.
Aalders

TIJDSTIP
PAGINA

13:15 – 14:35 uur
1

De heren G.O. van Veldhuizen, B. Brand, J.W.C. Aalders (vanaf 13:30), H.M. Bolhaar en mevrouw L. de
Haan

AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 29 januari 2020
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

A - Hamerstukken
1.

Verslag DB 20 december 2019

Conform vaststellen

Conform

2.

Conceptvoorstel aan het
algemeen bestuur inzake
jaarverslag lobby Twente 2019

In te stemmen met het
conceptvoorstel voor het
algemeen bestuur

Conform

3.

Controle verordening Regio
Twente 2020 en normenkader
rechtmatigheidscontrole 2019

Het conceptvoorstel voor het
algemeen bestuur vast te stellen.

4.

Eed- en belofteformulier /
integriteitsverklaring

Het nieuwe Eed- en
belofteformulier /
integriteitsverklaring vast te
stellen

Conform

Conform

ACTIE DOOR

PAGINA

2/4
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

5.

Concept agenda algemeen
bestuur d.d. 6 maart 2019

De agenda vast te stellen

BESLISSING

ACTIE DOOR

Conform

B – Bespreekstukken
1.

Boardletter 2019

2.

Lokaal overleg

3.

Stand van zaken
Veranderopdracht (ter
vergadering)

In te stemmen met het
bijgevoegd concept voorstel voor
het algemeen bestuur.

Conform.
Voor het AB van 6 maart als ingekomen stuk
een brief maken met een toelichting op hoe
binnen RT omgegaan wordt met tijdelijke
contracten en vacatures, of invulling via de
gemeenten heeft kunnen plaatsvinden en
wat hier van de financiële consequenties
zijn.

1. De secretaris/algemeen
directeur aan wijzen als voorzitter
van het Lokaal Overleg.
2. Onder voorwaarde van
instemming van de vakbonden
vast te stellen het Reglement
overleg met de vakbonden

Conform

Bespreken. Aandacht voor
betrokkenheid gemeenteraden.

De heer Aalders geeft een toelichting op de
stand van zaken.
De brieven van het Presidium van de
Twenteraad en van gemeente Tubbergen

F&C / Bajwa
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

zijn hierbij besproken. De brieven worden
namens het DB beantwoord.

Bolhaar / De
Haan

Het DB en de heer Aalders zullen op 8 april
in het presidium een toelichting geven op het
transitieplan. Het DB herhaalt het eerder
ingenomen en met het AB en het Presidium
afgesproken standpunt dat primair de
colleges de raden moeten informeren en dat
het DB daarbij faciliteert.
Er is uitgevraagd bij bestuursadviseurs van
de 14 gemeenten wat nog nodig is voor de
AB-leden om op 6 maart op het transitieplan
te kunnen besluiten. De input wordt
samengevat en gedeeld met het DB.
De heer Brand zal contact leggen met het
(beoogde) nieuwe DB-lid om afspraken te
maken over de taakverdeling.
4.

Ingekomen stukken

Conform vaststellen

DB / Aalders

Bolhaar / De
Haan

Brand

conform

C - Rondvraag
-

1.

De heer Brand wijst op een mail van de
Maatschappij, waarin gevraagd wordt
om het opzeggen van het lidmaatschap
te heroverwegen. Namens het DB

Bolhaar / De
Haan
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

reactie versturen dat men zich moet
vervoegen bij het 3O bestuur.
2.

De heer Brand vraagt aandacht voor de
positionering van Recreatieve
Voorzieningen.

3.

De voorzitter vraagt om t.b.v. de
voorbereiding van het AB van 6 maart
een kort extra DB in te plannen eind
februari.

Bolhaar / De
Haan

4.

Op 9 juni is de Twentse haringprimeur.
De voorzitter is verhinderd. De heer
Brand zal hem als vicevoorzitter
vervangen. Graag een toespraak
voorbereiden.

Brand /
Van der Steen

