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A - Hamerstukken
1.

Verslag dagelijks bestuur d.d.
7 januari 2021

In te stemmen met het verslag.

Ingestemd

2.

Ingekomen stukken

Conform voorstel

Ingestemd

3.

Concept verslag AB 27 januari 2021

In te stemmen met concept verslag

Ingestemd

4.

Concept agenda AB 3 maart 2021

In te stemmen met concept agenda

ingestemd

5.

Diverse technische begrotingswijzigingen
met betrekking tot de
programmabegroting 2021 en
daaropvolgende jaren

In te stemmen met agenderen van
voorstel van de bestuurscommissie
OZJT aan het algemeen bestuur

Ingestemd

ACTIE
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In te stemmen met het bijgevoegd
concept voorstel voor het algemeen
bestuur.

De verbetermogelijkheden wat betreft IT en inkoop worden
besproken. Ook neemt het DB kennis van de aanpak van
uitbetaling van de zorgbonus.

ACTIE

B – Bespreekstukken

1.

Boardletter 2020

DB stemt in het met voorstel.

2.

Stand van zaken transitie Regio Twente

Ter vergadering wordt mondeling de
stand van zaken gedeeld omtrent
verschillende onderwerpen van de
transitie
- Uitvoering beleggen resttaken
- Positionering Twenteraad
- Stand van zaken bestemming
Proof of conceptfonds
- Motie Haaksbergen
- Implementatieplannen - niveau van
betrokkenheid van het DB

-

-

-

-

Uitvoering resttaken: vervolgstappen worden opgepakt,
met concrete voorstellen vanuit het DB.
Stand van zaken positionering Twenteraad: er is nog
geen partij die zich heeft aangeboden. De heer Bruggink
en de heer Brand gaan nog mogelijkheden na. Overleg
inplannen met de bestuurlijke werkgroep wat de
alternatieven zijn.
Stand van zaken PoC-fonds: Het DB wil een voorstel voor
dekking afbouw subsidie Pioneering. De afbouw van de
subsidie gaat via de bestuurscommissie Agenda van
Twente.
Motie Haaksbergen: Verwerken in eindplan van april, met
financiële paragraaf. Eindplan moet vergelijkbaar zijn met
transitieplan, maar dan de nieuwe situatie. Ook oordeel
van het DB over wat er straks staat / reflectie als er geen
transitie zou plaatsvinden. Focus op het totaal. Hiervoor
extra DB inplannen 3 weken voor aanleveren stukken
van 7 april.
Betrokkenheid DB bij implementatieplannen: 2-3
wekelijks overleg met de portefeuillehouders Bruggink en
Brand, waarbij de heer Meijer optioneel aanwezig is.

Aalders

Bruggink /
Brand
De Haan

De Haan

De Haan
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-

3.

Aanpassingen in GR gezondheid nav AB
27 januari

Visie op samenwerking provincie: de provincie vraagt
ambtelijk waar ze straks kunnen aankloppen als Regio
Twente niet meer het loket is. De heer Aalders en de
heer Meijer gaan dit vraagstuk verder uitdiepen.

In de vergadering van het algemeen
bestuur van 27 januari 2021 is, met de
gemaakte opmerkingen, ingestemd
met regeling voor gezondheid. DB
wordt gevraagd in te stemmen met de
wijze waarop de opmerkingen van het
AB zijn verwerkt. (bijlagen worden
nagezonden).

De heer Brand vraagt wat de gevolgen zijn voor het besluit
dat al wel genomen is. Het DB constateert dat er feitelijk
geen grote wijzigingen doorgevoerd worden, alleen betere
duiding van hoe de besluiten bedoeld zijn. Dit mag in de brief
nog iets duidelijker worden toegelicht. Ingestemd met de brief
en de wijzigingen.

4.

Ingekomen brief Twenterand

In te stemmen met concept
beantwoording van de brief

Ingestemd met de voorgestelde beantwoording van de brief.

5.

Voorstel vanuit de bestuurscommissie
Publieke Gezondheid over deelneming
coöperatie GGiD

In te stemmen met het agenderen van
bijgevoegd voorstel vanuit de
bestuurscommissie Publieke
Gezondheid (PG) voor de vergadering
van het algemeen bestuur van 3 maart
2021.

Ingestemd met agenderen. De heer Beens, tevens lid van de
BC PG, wordt gevraagd om eventuele vragen te
beantwoorden.

De parkeertarieven voor de
recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en
Lageveld vanaf 1 april 2021 te
verhogen met € 1,- euro voor een

Ingestemd met het voorstel.

6.

Verhogen parkeertarieven
recreatieparken.

Mevrouw Dinsbach vragen om een toelichting te geven aan
het DB over de stand van zaken.

ACTIE

Aalders /
Meijer

De Haan

De Haan
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ACTIE

De heer Bruggink vraagt naar de toekomst van de fondsen
en vraagt om het DB hierbij goed aan te haken. De heer
Aalders pakt dit op.

Aalders

parkeerkaart en € 5,- voor een
abonnement.
C – Rondvraag

