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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

A - Hamerstukken
1.

DB verslag 24 juni 2020

In te stemmen met het verslag.

Akkoord

2.

Besluitenlijst AB 1 juli 2020

In te stemmen met de besluitenlijst.

Akkoord

3.

Ingekomen stukken

Te besluiten conform voorstel.

Akkoord.

4.

Tijdelijke huur C-vleugel 4e
verdieping Twentehuis

Kennisnemen en bekrachtigen van
uitbreiding huurovereenkomst
Twentehuis met C-vleugel
4e verdieping voor de periode van 1 juli
2020 t/m 31 december 2021.

Akkoord

ACTIE DOOR
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NR.

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Opleveren
Omgevingsagenda OostNederland

1. Kennis te nemen van de recent
opgeleverde Omgevingsagenda OostNederland (bijlage).
2. Een advies te vragen aan het PHO
EZ hoe de uitvoering van de
Omgevingsagenda Oost-Nederland
georganiseerd moet worden, in de fase
nadat Regio Twente is getransformeerd,
zoals beschreven in het
hoofdlijnenbesluit.

Ad 1. Kennisgenomen van de agenda.

Bespreken vervolg
veranderopdracht

- Bespreken voortgang scenario’s 3O
organisatie en voortgang
GezondheidsGR, Recreatieve
Voorzieningen en de coalities.
- Bespreken bemensing bestuurlijke
werkgroepen.
- Bespreken inplannen extra AB eind
september/begin oktober.

ONDERWERP

B – Bespreekstukken

1.

Ad 2. Akkoord met het vragen van een advies
aan het PHO EZ.

Besproken.
2.

Op basis van een presentatie door de heer
Aalders uitvoering gesproken over de
scenario’s van de 3O organisatie.
Aandachtspunten voor verdere
concretisering/aanscherping:
- De efficiencykorting van € 300.000,-- naar
alle scenario’s vertalen, omdat hierover al
besluitvorming heeft plaatsgevonden.
- Twente Board verzoeken om op de diverse
thema’s op inhoud input te leveren zodat
bestuurlijk op inhoud en ambitieniveau ook
met elkaar van gedachten kan worden
gewisseld.
De heer Brand licht de stand van zaken toe
van zijn ‘rondje’ langs collega’s over de

ACTIE DOOR
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

positionering van Recreatieve Voorzieningen.
Tot nu toe met 10 gemeenten gesproken.
C – Rondvraag
--D – besluitvorming digitaal d.d. 27 juni 2020 (artikel 5 reglement van orde dagelijks bestuur)

1.

Letter of Intent voor
aanvraag RaakKIEM2020
“INTRALOG 2.0 – The
Planner Taxonomy” door
consortium UT/HAN/XL
Businesspark

1. In te stemmen met de ondersteuning
van de subsidieaanvraag door UT, Han
en XL businesspark voor een onderzoek
naar autonoom rijden met goederen;
2. De secretaris/directeur van Regio
Twente te mandateren het
aanvraagformulier voor de
ondersteuning te tekenen.

Conform

14:15- 15:00
Aansluitend aan de DB vergadering heeft het DB (digitaal) gesproken met de heren Bossert en Verkooijen van Necker van Naem die namens
de Rekenkamer West-Twente voor gemeente Rijssen-Holten onderzoek doen naar Grip op regionale samenwerking. De gespreksonderwerpen
zijn eerder toegestuurd. Vragen voor het DB zijn vooral duidingsvragen over de wijze waarop DB-leden de participatie en houding van de
gemeente Rijssen-Holten in de context van de Twentse samenwerking ervaren. Afgesproken is dat er een verslag op hoofdlijnen wordt
gemaakt. Dit verslag wordt als concept voorgelegd aan het DB, die in de gelegenheid wordt gesteld hierop te reageren. De heer Van
Veldhuizen (afwezig tijdens dit interview) kan, indien gewenst, ook nog input leveren.

