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ACTIE

A - Hamerstukken
1.

Verslag dagelijks bestuur d.d.
14 april 2021

Vast te stellen

Vastgesteld

2.

Ingekomen stukken

Conform voorstel

Naar aanleiding van de brief van Twenterand vraagt het DB de
concept beantwoording voor te bereiden dmv een memo.
Daarin benoemen wat de consequenties zijn van opzegging.
De heer Van Veldhuizen neemt eerst contact op met de
burgemeester om de brief te bespreken.

3.

Jaarrapportage klachten 2020

Kennis te nemen van jaarrapportage klachten 2020
in het kader van de Klachtenregeling Regio Twente

Kennis van genomen.

4.

Mandatering voor afhandeling
vragen en zienswijzen
begroting en jaarstukken.

Het lid van het dagelijks bestuur met het
aandachtsgebied financiën (de heer Brand) te
mandateren om namens het dagelijks bestuur de

Conform

De Haan

Van
Veldhuizen
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eventuele ingediende vragen voor de jaarstukken
2020 en zienswijzen voor de programmabegroting
2022 van een reactie te voorzien.
B – Bespreekstukken

1.

Mandaat en volmacht aan
Hoofd Recreatieve
Voorzieningen inzake
erfpacht, opstal, kadastrale
inschrijving en notariële
afwikkeling

Mandaat en volmacht aan het Hoofd Recreatieve
Voorzieningen te bekrachtigen en zo nodig te
verlenen voor:
1. het aangaan van erfpachtovereenkomsten
onder de voorwaarde van instemming door het
dagelijks bestuur;
2. het verlenen van opstalrechten zonder
erfpachtrecht;
3. het kadastraal laten splitsen van percelen;
4. het laten opstellen en passeren van notariële
akten inclusief de bevoegdheid hiervoor
volmacht te verlenen aan een notaris.

Conform

2.

Stand van zaken transitie
Regio Twente

Claudio Bruggink en Coen Aalders delen de meest
recente ontwikkelingen m.b.t. de transitie.

De belangrijkste ontwikkelingen worden besproken. Er wordt de
laatste hand gelegd aan de eindtoets die op 10 juni ter
besluitvorming wordt voorgelegd. Op 7 juli is de
begrotingswijziging.
Het DB stelt vast dat er geen extra besluit nodig is over VTE
om de periode te overbruggen tussen 8 juli en 1 januari tot de
start van het recreatieschap. De meest pragmatisch oplossing
is om de huidige manier van werken, met PHO VTE als
adviserend orgaan aan het DB, te handhaven tot 2022.

ACTIE

PAGINA

NR.

3/3

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLUIT

Het DB bespreekt de belemmeringen in de overdracht van de
coalitie MDA en RES een Hengelo. Er wordt bestuurlijk over
gesproken op 30 juni in het PHO MDA. Het DB wil graag
bijdragen aan een spoedige oplossing en wil op korte termijn in
gesprek met:
- bij MDA en RES betrokken wethouders, mevrouw Van
Abbema en de heer Koopman
- projectleider RES, de heer Kolkman
- gemeentesecretaris van de ontvangende gemeente, de
heer Eshuis
- namens het DB, de heer Bruggink
- namens Regio Twente, de heer Aalders.
C – Vastleggen besluitvorming extra overleg van het DB op 21 april 2021

1.

Besluitvorming oprichting
Stichting Twente Board en
bestuursovereenkomst SES

D – Rondvraag

1. In te stemmen met de voorgestelde
beantwoording van het DB van de wensen en
bedenkingen van de raden en de opmerkingen van
de colleges op de bestuursovereenkomst SES
(bijlagen 2 en 3);
2. In te stemmen met het agenderen van bijgevoegd
AB voorstel en bijlagen voor het AB van 12 mei
2021.

Ingestemd met agenderen voor het AB, met verwerking van de
door het DB gemaakte opmerkingen over het verwoorden van
de positie van de raden.

ACTIE

De Haan

Bruggink /
Aalders

