DATUM
VOORZITTER

AANWEZIG
AFWEZIG

4 november 2020
B. Brand, plv.

PLAATS
SECRETARIS

Teams en H300
J.W.C. Aalders

TIJDSTIP
PAGINA

16:00 – 17:30 uur
1

B. Brand, C. Bruggink, J.W.C. Aalders, Q. Bajwa
G.O. van Veldhuizen

Verslag dagelijks bestuur van 4 november 2020 (reg.nr. 2020-000019)
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES
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A - Hamerstukken
1.

Verslag dagelijks bestuur dd.
28 september

In te stemmen met het verslag.

Conform

2.

Ingekomen stukken

Te besluiten conform voorstel.

Conform. Wat betreft de brief van de ondernemers
van het Hulsbeek, graag een ambtelijk advies aan
het DB over uitgangspunten. Dit per mail met het
DB afstemmen.

3.

Concept verslag AB 28
oktober

In te stemmen met publicatie van het
verslag op extranet
(bijlage volgt zsm)

Conform. Nog niet publiceren. Verslag combineren
met verslag van 11 november.
Uitwerking voorstel PoC-fonds eendachtig het AB
besluit. Bestemminsvoorstel van restant voor frictie
SES en anders terug naar de gemeenten. Dit
voorstel toetsen bij de bestuurlijke werkgroep.

ACTIE DOOR
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De interne managementletter 2020
vast te stellen.

De heer Bajwa presenteert de interne
managementletter.

ACTIE DOOR

B – Bespreekstukken

1.

Interne managementletter
2020

Conform. Normaliter gaat de managementletter niet
naar het AB. Nu wil het DB dat wel, om te oefenen
met de rechtmatigheidsverantwoording, maar pas
na de boardletter van de accountant.

2.

Voortgang proces transitie

Bespreken voortgang van de
transitie, naar aanleiding van de
besluitvorming van 28 oktober.
Welke acties staan uit en hoe ziet het
proces er de komende maanden uit.

De heer Bruggink en de heer Aalders praten het DB
bij over de stand van zaken.
-

-

-

Het vervolg van de vergadering van 28 oktober
op 11 november wordt besproken
Mail sturen aan het AB met de bedoeling van de
vergadering op 11 november.
De heer Bruggink uitnodigen voor de
bestuurlijke werkgroep over de
bestuursovereenkomst.
Verzoek om beeldend / dmv casuïstiek
uitleggen hoe de bestuursovereenkomst kan
functioneren, smal en breed.
Aangepast stuk over stemverhoudingen delen
met het DB
Wat betreft de coalities, wil het DB sturen op
een integraal besluit op 1 april 2020.

De Haan
De Haan

Aalders

De Haan
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-

-

3.

Tijdelijke huur C-vleugel 3e
verdieping Twentehuis

Besluiten de huurovereenkomst van
het Twentehuis uit te breiden met Cvleugel 3e verdieping voor de periode
van 1 november 2020 t/m 31
december 2021

Het DB wil op korte termijn een brief aan de
raden. Het is een ondersteunende brief vanuit
de regio aan de colleges.
Gesprek inplannen met Hellendoorn naar
aanleiding van hun brief en reactie van DB

Conform

C – Rondvraag

Geen

ACTIE DOOR

Aalders

De Haan

