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B. Brand, C. Bruggink, H.J. Meijer, J.W.C. Aalders, L. de Haan, Q. Bajwa voor agendapunt B4
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Verslag dagelijks bestuur van 7 januari 2021 (reg.nr. 2021-000004)
NR.

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Verslag dagelijks bestuur d.d.
10 december 2020

In te stemmen met het verslag.

Ingestemd

Personeelsvertrouwelijk verslag
dagelijks bestuur d.d.
10 december 2020

Instemmen met
personeelsvertrouwelijk verslag

Ingestemd

2.

Concept verslag Algemeen bestuur 16
december 2020

In te stemmen met het concept
verslag

Ingestemd, met aanpassing:
- datum moet zijn 16 december
- opmerking van de heer Bruggink dat in de raadsbrief te
weinig staat over de rol van de raden en verzoek hiermee
in het webinar rekening te houden.

3.

Concept-voorstel aan het algemeen
bestuur inzake jaarverslag lobby
Twente 2020

Instemmen met dit concept-voorstel

Ingestemd

ONDERWERP

A - Hamerstukken
1.

ACTIE
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NR.

ONDERWERP

4.

Concept agenda AB 27 januari 2021

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Agenda vast te stellen

Vastgesteld met toevoeging van een adviesnota over de
resttaken en indien mogelijk een adviesnota over de
positionering van VTE.

Vastgesteld

B – Bespreekstukken

1.

Normenkader rechtmatigheidscontrole
2020

Het conceptvoorstel voor het
algemeen bestuur vast te stellen.

2.

Wijzigen huidige gemeenschappelijke
regeling Regio Twente in een
gemeenschappelijke regeling voor
Gezondheid

Het concept voorstel voor het
algemeen bestuur vast te stellen

Het dagelijks bestuur stelt het voorstel vast met een aantal
aanpassingen in het AB voorstel, waarbij opmerkingen van het
AB op 16 december duidelijker zijn verwerkt.
Of voldoende aandacht is gegeven aan onderscheid wettelijke
en niet-wettelijke taken bespreken in de bestuurlijke
werkgroep. DB acht het voldoende. Meer uitwerking hiervan
mogelijk in de nieuwe constellatie
Na 27 januari wordt de gemeenschappelijke regeling
aangeboden aan de gemeenten met een aanbiedingsbrief.
Deze wordt nog per mail afgestemd met het DB.
Het dagelijks bestuur het idee van het organiseren van een
informatieve bijeenkomst voor raden over de GR voorleggen
aan het AB op 27 januari

3.

Oprichten bedrijfsvoeringsorganisatie
voor recreatieve voorzieningen

Het conceptvoorstel voor het
algemeen bestuur vast te stellen

Het DB stelt het voorstel voor Recreatieve voorzieningen vast
met de opmerking dat dezelfde stemverhoudingen moeten
gelden voor deze GR als in de GezondheidsGR.
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BESLISSING

ACTIE

Het DB wil dat het AB een integrale afweging kan maken hier
RV en VTE. Daarom moet er, indien mogelijk, ook een
positioneringsvoorstel komen voor VTE voor het AB van 27
januari.
Wat betreft de positionering van VTE, heeft de bestuurlijke
werkgroep 4 januari geadviseerd dit onder te brengen bij de
Twente Board. De heer Brand merkt op dat dat de scenario’s
nog niet goed doorleefd zijn. Het DB wil daarom op korte
termijn een overleg van de bestuurlijke werkgroep en de
voorzitter en vicevoorzitter van het PHO VTE over de beste
positionering.
4.

Stand van zaken transitie Regio Twente

Bespreken stand van zaken transitie
Regio Twente:
- Aanpak extra informeel AB op 13
januari 2021 over de financiële
effecten
- Planning uitvoering transitieplan
- Webinar voor raadsleden op 21
januari 2021

Opmerking:
- Op 13 januari is een informeel gesprek met het AB gepland
om hen bij te praten over de financiële effecten van de
transitie. De heer Bajwa licht in dit DB de wijzigingen toe in
die presentatie ten opzichte van de eerdere presentatie die
hij het DB gaf op 10 december. In de presentatie is ook
aandacht voor de zogenaamde “resttaken”. Over de inhoud
van de resttaken is nog een inhoudelijke notitie in
voorbereiding tbv het AB van 27 januari. De door het DB
genoemde aanpassingen worden doorgevoerd.
-

De uitvoering van het transitieplan heeft een krappe
tijdsplanning. Mogelijk leidt de procedure rondom
instemmen met de GR tot extra vertraging.

-

Er is een webinar georganiseerd voor raadsleden over de
wensen en bedenkingen die zij moeten geven op de
statuten. Het webinar gaat over de inhoud van de statuten

Aalders /
Brand
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en de context, de 3O samenwerking. DB organiseert dit
samen met het presidium van de Twenteraad. De heer
Bruggink is vanuit het DB aanwezig en de heer Boomkamp
vanuit de Twente Board. Daarnaast zitten twee Twentse
raadsleden aan tafel en de voorzitter van de Young Board.
C – Rondvraag

1.

ACTIE

