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A - Hamerstukken
1.

Verslag dagelijks bestuur d.d.
25 november 2020

In te stemmen met het verslag.

Akkoord

2.

Ingekomen stukken

Te besluiten conform voorstel

Kennisgenomen van ingekomen stukken

3.

Letter of Intent voor de
Horizon2020 aanvraag “
Grounding RRI in society with a
focus on citizen science”

Stand van zaken project Citizen
Science Hubs

Kennisgenomen van stand van zaken

4.

Voortgangsrapportage
Marketingcommunicatieplan 2020
Vrijetijdseconomie

De bijsturing van de cofinanciering
door ondernemers, door de deze met
€ 60.000,- naar beneden bij te
stellen.

Kennisgenomen van de voortgangsrapportage

ACTIE
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5.

Opdrachtbevestiging
accountantscontrole 2020

In te stemmen met de
opdrachtbevestiging van de
accountant voor de controle van de
jaarrekening 2020

Akkoord met de opdrachtbevestiging.
Daarbij is er kennis van genomen van dat de accountant in de
opdrachtbevestiging steeds nadrukkelijker risico’s verlegt naar de klant
(bijvoorbeeld als het gaat om het melden van vermoedelijke fraude).

1.

MarketingOost een subsidie van
€629.000,- te verlenen voor
uitvoering van het
Marketingcommunicatieplan
2021 Vrijetijdseconomie
Twente.

Akkoord.

In te stemmen met de
uitgangspunten
programmabegroting 2022 in
relatie tot de veranderopdracht.
In te stemmen met de
bijgevoegde conceptbrief voor
de colleges van burgemeester
en wethouders.

Ad 1 en ad 2 akkoord.

Uitstel van betaling van de
erfpacht of de huur voor de
ondernemers van de
recreatieparken (al dan niet

Ad 1,2 en 3 akkoord.

B – Bespreekstukken

1.

2.

Subsidieaanvraag MarketingOost
2021

Vaststellen uitgangspunten voor
de programmabegroting van
2022

1.

2.

3.

Kaders voor uitstel van betaling
ondernemers recreatieparken.

1.

De heer Brandt merkt op dat het bedrag in de afgelopen jaren niet is
geïndexeerd.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat er geen sprake is van afstel,
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2.

3.

gedeeltelijk) te verlengen met
zes maanden, tot maximaal 31
maart 2021.
De uiterlijke betalingsdatum
waarop de openstaande
vorderingen van de erfpacht of
de huur moeten zijn ontvangen,
vast te stellen op 31 december
2022.
Uw besluit middels een brief
aan de betrokken ondernemers
te communiceren.

BESLISSING

maar van uitstel. Dit besluit brengt op dit moment geen financieel risico
met zich mee.

4.

Stand van zaken financiële
analyse transitie

De heer Aalders licht ter vergadering
de stand van zaken toe rondom de
financiële analyse van de
transitie.

Kennisgenomen van de financiële analyse die is toegelicht door de
heer Bajwa. Deze analyse vergt een meer uitgebreide bespreking.
Verdere bespreking in een extra informeel DB voorafgaande aan het
AB van 16 december.

5.

Voorbereiden agenda AB 16
december

Ter bespreking, bijgevoegd de
agenda van het AB van 16
december, zoals deze op extranet
staat. Wat is er nog nodig ter
voorbereiding van het AB van 16
december?

De voorbespreking van de stukken voor het AB van 16 december heeft
al plaatsgevonden in het DB van 25 november en de agenda staat op
extranet. Deze bespreking is bedoeld als extra voorbereiding en
bespreking van de actualiteiten, ook ten behoeve van het goed
informeren van de heer Meijer.
Speciaal aandacht voor een aantal wijzigingen in de statuten, nav
bespreking in bestuurlijke werkgroep van het AB en in de Twente
Board. Het extra DB is onder andere ook bedoeld voor de verdere
voorbereiding op het AB.
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6.

Voorbereiden gesprek gemeente
Hellendoorn

Op 15 december heeft het DB een
digitale afspraak met het college van
Hellendoorn. De afspraak is bedoeld
om met elkaar te spreken over de
briefwisseling over het inhouden van
de gemeentelijke bijdrage van
Hellendoorn. De insteek van het
gesprek moet nog door het DB
besproken worden.

Het DB heeft het college uitgenodigd om in gesprek te gaan.
Hellendoorn is ingegaan op die uitnodiging. Dit gesprek is gepland op
15 december.
Inmiddels is het vraagstuk materieel opgelost.
De heer Brand neemt contact op met Hellendoorn met de vraag of het
geplande gesprek nog plaats moet vinden.

C – Rondvraag

1.

Bereikbaarheid van de DB-leden
tijdens kerstperiode (19
december tot en met 3 januari)

Wordt gemaild aan de DB-leden

ACTIE

Brand

