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Te besluiten conform het voorstel

Akkoord met inplannen van de interviews.
Het DB vraagt zich af waarom men het DB hiervoor
vraagt en niet het AB. Het DB krijgt vaker verzoeken
vanuit gemeenten en vraagt zich af of in kader van
efficiency er een rol zou kunnen zijn voor het
presidium van de Twenteraad.

ACTIE DOOR

A - Hamerstukken
1.

Ingekomen stukken

2.

DB verslagen 10 juni 2020
(openbaar en vertrouwelijk)

Conform.

Beide verslagen conform vastgesteld

3.

Planning bestuurlijke overleggen
2021

1. In te stemmen met het plannen van
Twentedagen in 2021, waarbij
uitgegaan wordt van één Twentedag
per maand.

Conform
De heer Brand spreekt de voorkeur uit voor de
planning van de Twentedagen 2021 voor VTE aan
het eind van de dag.

De Haan
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ACTIE DOOR

B – Bespreekstukken

1.

2.

Maatregelen om de
recreatieparken gedurende de
coronasituatie beheersbaar te
houden.

1e bestuursrapportage 2020

1. In te stemmen met en uitvoeren van
het protocol zoals beschreven in de
memo “Extra maatregelen
recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en
Lageveld tijdens COVID-19”.
2. In te stemmen met extra uitgaven van
maximaal €225.000,- om zo de
uitvoering van het protocol voor de
recreatieparken te kunnen realiseren
en de parken deze zomer op
verantwoorde wijze open te houden.

Conform

1. In te stemmen met de 1e
bestuursrapportage 2020.
2. In te stemmen met de bijgevoegde
aanbiedingsbrief voor het algemeen
bestuur.

De heer Bajwa geeft een presentatie over de Berap
en corona impactanalyse.

Dit agendapunt wordt ingeleid met een
presentatie van de heer Bajwa over de
bestuursrapportage, gecombineerd met de
2e impact-analyse van het corona virus.

Het voorstel is, ten opzichte van 10 juni, naar wens
aangepast.
Als eigenaar van de parken is Regio Twente
verantwoordelijk en moet ook de lasten hiervoor
dragen. DB wil dit graag communiceren aan het AB .
Daarbij meenemen dat je als overheid het goede
voorbeeld moet geven. Dit wordt meegenomen in de
brief aan het AB over de eerste Berap.

Het DB wil het “realistische” scenario graag
benoemen als “gemiddeld” scenario, omdat dit beter
past bij de betekenis ervan. In de aanbiedingsbrief
een positieve noot opnemen over dat ondanks de
crisissituatie en de veranderopdracht, de organisatie
nu meer in control is.
Het DB vraagt hoe huidige omstandigheden rondom
corona en thuis werken benut kunnen worden om de
goede dingen te behouden.

Bajwa

Bajwa
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Hoe om te gaan met de dilemma’s? De heer Aalders
stelt voor dit mee te nemen bij de inrichtingsfase van
het transitieplan en daar te laten zien wat je geleerd
hebt van de crisis. Het DB stemt daarmee in en wil in
de uitwerking ook een visie op werkgeverschap in de
toekomst.
C – Rondvraag

-

ACTIE DOOR

Aalders

