DATUM
VOORZITTER

AANWEZIG
AFWEZIG

14 april 2022
C. Bruggink

PLAATS
SECRETARIS

Twentehuis, H300
S. Dinsbach

11:00 –
12:30 uur
PAGINA 1

TIJDSTIP

C. Bruggink, C.M.E. Duursma, S. Dinsbach, L. de Haan, Q. Bajwa
M. Paters

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 14 april 2022 (reg.nr. 2022-000253)
NR.

ONDERWERP

BESLUIT

A1

Verslag en besluitenlijst DB 30 maart
2022

Vastgesteld

A2

Jaarrapportage klachten

Kennisgenomen van de jaarrapportage klachten 2021 in het kader van de Klachtenregeling Regio Twente.

A3

Concept besluitenlijst AB 7 april 2022

Vastgesteld

B1

Mandaat en volmacht IFT

Het mandaat- en volmachtbesluit IFT/Oost NL met ingang van 26 mei 2022 ingetrokken.

B2

Thuiswerkregeling

Ingestemd met het vervangen van hoofdstuk 28 Thuiswerkregeling Regio Twente in het personeelshandboek door
de nieuwe “Thuiswerkregeling SamenTwente” met medeneming van de voorgestelde aanpassing van de OR om
artikel 6 lid c niet op te nemen in de regeling.

B3

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Kennisgenomen van de aanpak van GGD Twente op het gebied van de Publieke Gezondheid voor de Oekraïense
vluchtelingen en de werkwijze rondom de extra kosten die worden gemaakt.

B4

Jaarstukken 2021 (zonder
controleverklaring)

1. De mutaties in de bestemmingsreserves vastgesteld.
2. De concept-jaarstukken 2021 vastgesteld met een positief resultaat van € 488.725 na mutaties reserves.
3. Het positieve resultaat als volgt te bestemmen:
a. Instellen van pensioenvoorziening voor voormalige DB leden met een omvang van € 300.000.
b. Het restant van het positieve resultaat, á € 188.725, te reserveren in een IT-reserve voor het verminderen
van de digitale kwetsbaarheid en versterking van onze digitale weerbaarheid.
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4. Ingestemd met de bijgevoegde aanbiedingsbrief van de jaarstukken 2021.
5. Ingestemd met de voorgestelde dekkingsmaatregelen om de taakstelling van de veranderopdracht voor de
eerste tranche in te vullen.
B5

Programma begroting 2023 en
Ontwikkelingsbrief 2023

1. De programmabegroting 2023 vastgesteld.
2. Ingestemd met de bijgevoegde aanbiedings- en ontwikkelingenbrief van de begroting 2023.

C1

AB 11 mei (optioneel)

Optioneel AB van 11 mei 2022 afgelast omdat er geen agendapunten zijn.

