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De heren B. Brand, C. Bruggink, J.W.C. Aalders, H.M. Bolhaar en mevrouw L. de Haan
dr. G.O. van Veldhuizen

Verslag dagelijks bestuur van 11 maart 2020 (reg.nr. 2020-000006)
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

A - Hamerstukken
1.

Verslag dagelijks bestuur
29 januari 2020

Conform vaststellen

Conform vastgesteld

2.

Verslag dagelijks bestuur
24 februari 2020

Conform vaststellen

Conform vastgesteld

3.

Ingekomen stukken

Conform vaststellen

Conform vastgesteld

4.

Terugkoppeling
buitenlandreis
Bereikbaarheid:
Jaarvergadering en congres
Polis te Brussel

Verslag buitenlandreis Bereikbaarheid:
Jaarvergadering en congres Polis te
Brussel SMC

Kennis van genomen

ACTIE DOOR
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1. 60+ regeling te verlengen voor de
duur van 1 jaar tot 1 maart 2021 met
de intentie deze per 1 maart 2021 te
beëindigen;
2. De nadere uitwerking van een
vitaliteitsregeling uit te stellen tot
landelijke criteria hiervoor door VNG
zijn vastgesteld.

Het DB wil de regeling zo kort mogelijk verlengen en
overweegt dat er nog steeds mensen zijn vanuit de
vorige periode dat de 60+ regeling gold die de
verwachting hebben dat zij hiervan nog gebruik
kunnen maken. Daarom besluit het DB om de
periode van verlenging te koppelen aan de
veranderopdracht.

B - Bespreekstukken
1.

Verlenging 60 + regeling

Want betreft punt 1 besluit het DB: 60+ regeling te
verlengen tot 1 januari 2021 en zonder de intentie
om de regeling te verlengen.
Punt 2: conform besloten

2.

Deelname aan diverse
internationale bijeenkomsten
2020

1. In te stemmen met deelname van
een Twentse afvaardiging aan
diverse Europese
netwerkbijeenkomsten en
werkgroepen van Polis,
TEN-T en EUROCITIES in 2020.
2. In te stemmen met het verlenen van
mandaat aan de bestuurlijk trekker
Mobiliteit en de voorzitter van het
portefeuilleberaad
Belangenbehartiging om de
samenstelling van de afvaardiging
per bijeenkomst in 2020 vast te
stellen.

Conform besloten

ACTIE DOOR
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3.

Stand van zaken
veranderopdracht

Claudio Bruggink en Coen Aalders
zullen mondelinge toelichting geven op
de stand van zaken van de
veranderopdracht.

Het DB bespreekt de belangrijkste aandachtspunten
en acties bij agendapunt 8 van het AB van 6 maart.
- De vraag om een vacaturestop is afdoende
beantwoord in het AB door de voorzitter en door
middel van de meegestuurde brief.
- DB stuurt een brief aan de Twente Board met het
verzoek van het AB om agenda en stukken te
delen en na te denken over verantwoording.
Deze brief per mail afstemmen.
- De vragen van de heer Welten inzake beëindiging
dienstverlening aan de VRT worden door het DB
beantwoord. De beantwoording per mail
afstemmen met het DB. Daarna neemt de heer
Bruggink contact op met de heer Welten.
- Bij het verzoek om samenwerkingscultuur te
agenderen wordt belang afgewogen tegen het
tijdpad van het proces. Het DB beslist dit punt wel
te agenderen op 17 april maar dan alleen
procesmatig. De heer Aalders benadert mevrouw
Tigchelaar om het proces op te pakken
- Voor de werkconferentie wordt een memo
voorbereid over de uitgangspunten van de
transitie enerzijds en een redeneerlijn voor de
colleges over de wijze waarop de 3O
samenwerking vorm wordt gegeven anderzijds.
Democratische legitimiteit wordt daarin breder
gedefinieerd, waarbij de 3O samenwerking juist
als versterkend element wordt gezien.
- DB stemt in met bestuurlijke begeleiding van de
deelsessies in de werkconferentie.

ACTIE DOOR

Bolhaar /
De Haan

Bolhaar /
De Haan

Aalders

Bolhaar /
De Haan
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-

C - Rondvraag
-

Wat betreft Kennispunt meenemen in de
discussie dat de deelname van Regio Twente
zich na 1 januari 2021 waarschijnlijk focust op
zorg. Dit pleit voor deelname 14 gemeenten in
plaats van Regio Twente.

ACTIE DOOR

