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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Te besluiten conform het voorstel

Ingekomen stukken a, b en f conform voorstel.
Punt c. aan de hand van een concept schriftelijke
ronde doen.
Punt d. Opvallend is het aantal coalities, de
innovatieve kracht en de hoogte van de
overhead. Het DB wil dat dit aspect uitgelegd
wordt en meegewogen wordt in de keuzes die we
maken in het transitieplan
Punt e. Het DB wil een ambtelijk advies hebben
voor beantwoording, over waar wat moet worden
beslist.

ACTIE DOOR

A - Hamerstukken
1.

Ingekomen stukken

De Haan

De Haan

B - Bespreekstukken
1.

Toekomst
salarisadministratie
Regio Twente

1. De gemeentelijke samenwerking op de
salarisadministratie (coalition of the willing)
met terugwerkende kracht te beëindigen
per 1 januari 2020.

Conform ingestemd. Bij de
dienstverleningsovereenkomst aandacht geven
aan opzeggen en uittreden.

De Haan
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2.

3.

ONDERWERP

Vaststellen subsidie
MarketingOost 2019

Aanpassingen Reis- en
verblijfkostenregeling
Regio Twente

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

2. De salarisadministratie van Regio
Twente onder te brengen bij de gemeente
Wierden per 1 juli 2020.

Het moet volstrekt helder zijn welke voorwaarden
gelden om in- en uit te treden.

1. De subsidie aan MarketingOost 2019
ten behoeve van Twente Marketing vast te
stellen op
€ 694.785,50

Advies van PHO VTE was positief

1. Laten vervallen van de zinsnede in
artikel 8.2, lid 3: “ontvangt een vergoeding
op basis van 50% van de reiskosten
volgens het tarief tweede klasse
maandabonnement en over een afstand
per dag van maximaal 100 kilometer heen
en terug (50 kilometer enkele reis)” en
deze vervangen door: “ontvangt een
vergoeding op basis van 50% van de
reiskosten volgens het tarief tweede
klasse met een maximum van € 12,50 per
enkele reis per dag (maximaal € 25,00 per
dag retour). Het bedrag van de maximale
vergoeding wordt jaarlijks op 1 januari
geïndexeerd op basis van de gemiddelde
procentuele prijswijziging van de NStarieven;
2. Toevoegen van de functie Pedagogisch
cultureel adviseur aan de lijst met mobiele
functies in artikel 8.5, lid 2;
3. Laten vervallen van artikel 8.1, lid 6 en
aanpassen van artikel 8.4, lid 4 naar:

Conform ingestemd

ACTIE DOOR

Conform ingestemd

Naar aanleiding hiervan wil het DB inzicht krijgen
in de effecten van het thuis werken in verband
met corona op de reis- en verblijfkosten en
verzoekt voor zover relevant, deze effecten mee
te nemen in de corona impact analyse.

De Haan
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ONDERWERP

Vervolg
veranderopdracht

VOORSTEL/ADVIES

‘’Voor verblijfkosten tijdens een dienstreis
ontvangt de werknemer een vergoeding
van de werkelijke kosten tot maximaal het
bedrag als bepaald in de cao Rijk.’’
Bespreken gevolgen voor proces en
benodigde acties naar aanleiding van de
bespreking van het transitieplan door het
AB op 13 mei.

BESLISSING

Besproken:
- Alle bestuurlijke werkgroepen zijn gepland:
o 3O: 20 mei
o Kennispunt / Samen14: dinsdag 26 mei,
17:30 – 19:00. De heer Bruggink wordt
toegevoegd aan deze groep.
o Democratische legitimatie donderdag 28 mei
13.00-14.00 uur
o Financiën: donderdag 28 mei, 17:00 – 18:30
o Recreatieve voorzieningen is besproken in
het PHO VTE, maar nog geen eensluidend
standpunt ingenomen
- De heer Bruggink verzamelt de informatie uit de
bestuurlijke werkgroepen
- Er is behoefte aan feiten. De trekkers
ontvangen per thema de reacties van de
gemeenten en de kern van de vraagstukken.
- In principe geen ambtelijke ondersteuning bij de
werkgroepen, er is wel behoefte aan een
notulist. Dit wordt per overleg geregeld. Daarbij
inhoudelijke kennis stand-by organiseren
- Voor de colleges moet een uniforme brief
gemaakt worden die ze kunnen delen met hun
raden. Die brief moet gebruikt kunnen worden
in plaats van bespreking.
- 10 juni is het Twenteraadpresidium, waarbij
gehele DB aanwezig is. Daar presidium
meenemen in het transitieplan, in

ACTIE DOOR

Bruggink

Bruggink

De Haan

De Haan

Allen / De
Haan
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

democratische legitimiteit en transparantie met
name mbt de 3O samenwerking.
- Graag extra fysiek DB plannen voor 2 of 3 juni.
De heer Van Veldhuizen is afwezig maar zal
kijken of hij kan inbellen.

C - Rondvraag
-

ACTIE DOOR

De Haan

