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ACTIE DOOR

A - Hamerstukken
1.

a. Verslag dagelijks bestuur dd.
26 augustus 2020

a. In te stemmen met het
verslag.

Ingestemd

b. Vertrouwelijk verslag dagelijks
bestuur dd. 26 augustus 2020

b. In te stemmen met het
verslag.

Ingestemd

c. Verslag informeel overleg
algemeen bestuur dd.
16 september 2020

c.

Ingestemd, kan naar AB

Instemmen met
concept verslag en
plaatsen op extranet

2.

Ingekomen stukken

Te besluiten conform voorstel.

Kennisgenomen van ingekomen stukken.

3.

Inplannen extra vergadering DB
en AB november/december 2020

In te stemmen met het voorstel

Ingestemd

C .Aalders
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1

Toelichting door de heer Bajwa.
Exclusief corona koersen we op een positief resultaat
van € 621.000,- De financiële impact van corona is
fors gewijzigd ten gevolge van de afspraak met het
Rijk over compensatie. Parkeeropbrengsten van de
parken zijn ook fors hoger dan oorspronkelijk
geraamd door onder andere het verlengen van de
periode betaald parkeren.

B – Bespreekstukken

1.

2e bestuursrapportage 2020

2

In te stemmen met de 2e
bestuursrapportage 2020.
Het voorstel voor het
algemeen bestuur vast te
stellen.

Ten aanzien van de onderdelen:
GGD
-oelichten bij digitaal dossier dat de min van
€ 312.000,- conform eerdere besluitvorming is. Dat
het dossier volgens plan wordt opgeleverd. Dat GGD
Twente het ivm corona alleen dit kalenderjaar niet
meer in gebruik neemt.
Recreatieve voorzieningen
Geen opmerkingen
Sociaal economisch sterk Twente
Kleurcode op oranje. Ondanks corona en
overgangsperikelen wordt veel geld binnengehaald.
Vergt veel inspanningen en gaat absoluut niet
vanzelf. Dat we in de plus staan ondanks de crisis is
geen vanzelfsprekendheid en mag op die wijze wel

ACTIE DOOR

PAGINA

3/7
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

worden benadrukt. Het is zeker ook geen geringe
opgave naar de nabije toekomst.
Belangenbehartiging
Kies voor een andere foto. Naar de inhoud 1 en 3 op
oranje. Argumentatie net als bij de SES met minder
mensen in bijzonder moeilijke tijden veel gedaan. De
huidige stand van zaken kan in de nabije toekomst
best meer onder druk komen te staan.
OZJT/Samen14
Geen opmerkingen.
Veilig thuis Twente
Relevant is dat met de uitbreiding van de capaciteit
50% van de wachtlijst is weggewerkt. Inschatting is
dat er vanaf 1 januari geen wachtlijst meer is.
Bestuur en ondersteuning
Enerzijds een positief financieel resultaat. Anderzijds
moet met minder capaciteit meer werk worden
verricht. Generiek beeld is dat we ondanks de
crisissituatie volledig in control zijn. Met minder
mensen is buitengewoon hard gewerkt om tot dit
resultaat te komen. Daarbinnen hebben de mensen
van financiën topwerk geleverd. Namens het DB ‘iets’
doen.
Coalities
Conform

ACTIE DOOR
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Update looncompensatie
Conform
Na de toelichting en bespreking akkoord met 1 en 2
met inachtneming van de voorgestelde
aanpassingen.
2.

3.

3e Update impact van het
coronavirus

Reactie op vragen uit de
quickscan 2020

In te stemmen met de
bijgevoegde aanbiedingsbrief
voor het algemeen bestuur
inzake de derde update van de
impact van het coronavirus.

1

2

4.

Begrotingswijzigingen
programmabegroting 2020, 2021
en verder

In te stemmen met de
bijgevoegde
conceptreactie op de
vragen uit de quickscan.
In te stemmen met de
bijgevoegde
aanbiedingsbrief.

Het conceptvoorstel voor het
algemeen bestuur vast te
stellen.

Ingestemd met de update.
Kan verstuurd worden

Ingestemd

De punten 6 en 7 zijn meer technische wijzigingen.
Daar waar het gaat om een verhoging van de
bijdrage benadrukken dat het hoogstwaarschijnlijk
gaat om voorfinanciering, omdat centrumgemeente
Enschede hiervoor financiering ontvangt. Er is op dit
moment alleen nog geen collegebesluit.
Scenario’s:

ACTIE DOOR

Q. Bajwa /
C. Aalders

C. Aalders
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- Er is een positief collegebesluit voor behandeling
in het AB. Dan kan het verzoek om verhoging
van de bijdrage worden ingetrokken.
- Bij geen tijdig collegebesluit vindt nadien
verrekening plaats.
Dit een plek geven in het voorstel.
Akkoord met voorstel met de bovenstaande
toevoegingen. Daarbij ook benadrukken dat het een
landelijk probleem is.
5.

6.

Totaaloverzicht besluitvorming
veranderopdracht

Bespreken proces uitvoering
transitieplan en besluitvorming
veranderopdracht aan de hand
van het processchema.

Transitie Regio Twente

1. Vaststellen concept
Bestuursovereenkomst
sociaal economische
structuurversterking
Twente en deze via de
colleges doorgeleiden naar
de gemeenteraden voor de
procedure wensen en
bedenkingen.
2. Vaststellen concept
Statuten stichting Twente
Board en deze via de
colleges doorgeleiden naar
de gemeenteraden voor de

Besproken.

Concept bestuursovereenkomst is niet conform
afspraak. De overeenkomst moet zich meer
toespitsen op afstemming in plaats van
beleidsontwikkeling. Dat laatste doe je op een andere
plek. In het geval van SES in de TwenteBoard.
De consequentie van de status aparte in de
TwenteBoard zit niet in de bestuursovereenkomst.
Daar waar het gaat over de TwenteBoard heeft
Enschede geen stemrecht in. In alle overige situaties
wel.
Blijf bij de beschrijving ook zo dicht mogelijk bij de
huidige werkwijze.

Q. Bajwa
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procedure wensen en
bedenkingen.
3. In te stemmen met de
bijgevoegde
aanbiedingsbrief voor de
colleges.
4. Kennis nemen van de
stand van zaken
scenariokeuze die op 28
oktober ter besluitvorming
aan het AB wordt
voorgelegd.

BESLISSING

Vertalen naar de overeenkomst. Daarbij wenselijk om
een organigram te maken en een ‘juridische’ uitleg
hoe het zit.
Voor de relatie met de raden de insteek om de
directeur TwenteBoard een toelichting te laten geven
op het jaarverslag. Kan bij de afzonderlijke raden, of
een andere vorm.
De stichtingsakte wordt volgende week
beeldvormend besproken met de bestuursadviseurs.
Vervolgens met de bestuurlijke afvaardiging.
Duidelijk moet zijn dat de overeenkomst geen eigen
begroting heeft, los van het faciliteren van het
overleg.
Voorgesprek plannen met A. Gerritsen, O. van
Veldhuizen, C. Bruggink en C. Aalders. Dit om
scherp te krijgen wat we ‘precies bedoelen’.
Gemeenteraden voor de procedure van wensen en
bedenkingen een webinar aanbieden.

7.

Scenariokeuze Recreatieve
voorzieningen

Bespreken stand van zaken
door de heer Brand.
Bespreken vervolg in aanloop
naar besluitvorming AB op 28
oktober

Koers is en blijft een voorstel om te komen tot een
eigen GR.

ACTIE DOOR
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8.

Scenariokeuze Twente Board

Bespreken stand van zaken
door de heer Aalders in
aanloop naar besluitvorming
AB op 28 oktober.

Is in voorbereiding.

9.

Concept agenda vergadering
algemeen bestuur 28 oktober
2020

Instemmen met concept
agenda

Wordt aangevuld met de laatste stand van zaken.

ACTIE DOOR

C – Rondvraag

Brief Hellendoorn. Conceptbrief bestuurlijk bespreken
met Hellendoorn, door de heer Brand. Daarna
bepalen of, en zo ja op welke wijze, deze wordt
verstuurd.

B. Brand

