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16-11-2011

Actiepunt

Planning

Stand van zaken

In het najaar komt het dagelijks bestuur met een
nota over de gevolgen van de opheffing van de Wgrplusstatus, de overgang van de Hulpverleningdienst
naar de Veiligheidsregio en andere actuele
ontwikkelingen. In overzicht nr. 2011/3 aangegeven
dat dit wordt verschoven naar het voorjaar 2012.
Een per jaar rapportage in regioraad over
activiteiten lobbyist.
In het dagelijks bestuur wordt aan de orde gesteld
het organiseren van een themamiddag over
problemen en kansen van het platteland.

1-12-2012

Nota volgt zodra bekend is wat het nieuwe kabinet
van plan is met de Wgr-plus.

1-4-2013

Tweede rapportage medio 2013 in regioraad.

1-3-2012

2

Bij aanvang van elke zittingsperiode van de
regioraad wordt aan de regioraad een overzicht van
financiële beleidsnota’s verstrekt.

Juni 2014

16-11-2011

9

16-02-2012

2

Regioraad informeren over voortgang besprekingen
versterkte samenwerking netwerkstad.
In kader arbeidsmarktbeleid wordt aandacht besteed
aan problematiek WSW.

De themabijeenkomst “(be) leefbaar platteland”
vindt plaats op 1 november 2012 met in elk geval
Esther de Lange van het Europees parlement als
spreekster. Tevens zullen de heren Rietkerk en
Benschop (Trendbureau) spreken. Er zijn 4
workshops.
Bij aanvang nieuwe zittingsperiode zal overzicht
van financiële beleidsnota’s worden verstrekt. In
paragraaf bedrijfsvoering bij de jaarlijkse
programmabegroting zal een geactualiseerd
overzicht worden opgenomen.
Gebeurt wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

16-02-2012

11

20-06-2012

7a

e

In 2 helft 2012 of later tijdstip (afhankelijk of alle
ontwikkelingen bij RT voldoende helder zijn) nieuwe
nota reserves en Voorzieningen
Nadere uitwerking besteding € 15 miljoen voor het

1-4-2012

1-10-2012

1-9-2012

De opmerkingen uit de regioraad zijn in juni met
de wethouders sociale zaken besproken.
Afgesproken is dat de WSW wordt meegenomen
bij de 9 acties in het kader van de Veranderende
Arbeidsmarkt waarover frequent aan het dagelijks
bestuur wordt gerapporteerd.
Er wordt gekoerst op regioraad van 14 november
2012
In voorbereiding voor regioraad van 14 november

Innovatiefonds
Nadere uitwerking tijdpad inzake € 5 miljoen
innovatie in gemeenten
Aanscherpen samenwerking tussen Human Capital
Agenda en POWI

20-06-2012

7a

20-06-2012

7a

20-06-2012

7a

Zorgen voor verantwoording door POWI

1-9-2012

20-06-2012

7a

1-9-2012

20-06-2012

7a

20-06-2012

7b

20-06-2012

7b

20-06-2012
20-06-2012
20-06-2012

7b
7b
8

20-06-2012

11

Aandacht in regioraadsvergadering van 10 oktober
2012 voor positie MKB-bedrijven bij Informatieloket
Mogelijke presentatie van medewerkers
Informatieloket in regioraadsvergadering 10 oktober
2012
Nadere informatie over afbouwsystematiek subsidie
TBT
Presentatie TBT in regioraadsvergadering van 10
oktober 2012
Tussentijdse evaluatie over voortgang TBT
Nadere informatie over inverdienmodelTBT
Presentatie lobbyist in regioraad van 12 oktober
2012
Advies auditcommissie over systematiek niet
doorberekenen prijscompensatie 2012

20-06-2012

13

20-06-2012

14

04-07-2012

-

Toezending motie over Rijksmuseum Twente en
Kunstvereniging Diepenheim aan staatssecretaris
Cultuur, Tweede Kamer, Raad voor Cultuur en
colleges B&W
Vraag van de heer Geerdink over situatie in Twente
n.a.v. bericht in media dat ambulancediensten te
kort schieten omdat nieuwe Ambulancewet nog niet
is ingevoerd wordt doorgestuurd naar
Veiligheidsregio Twente en schriftelijk beantwoord.
Op extranet wordt geplaatst de notitie die aan

1-9-2012
1-9-2012

1-9-2012

1-9-2012

2012
In voorbereiding voor regioraad van 14 november
2012
Binnen het programma Innovatiesprong wordt
samengewerkt tussen stuurgroep Human Capital
en POWI.
De activiteiten binnen POWI zijn opgenomen in de
reguliere PDCA cyclus van Regio Twente. Vanaf
de programmabegroting 2013 is gekozen voor
een nieuwe indeling waardoor de werkzaamheden
van POWI expliciet worden opgenomen in de
verantwoording.
In voorbereiding voor regioraad van 14 november
2012
In voorbereiding voor regioraad van 14 november
2012

1-9-2012

In voorbereiding voor regioraad van 14 november
2012
Wordt regioraad van 14 november 2012.

1-9-2012
1-9-2012
1-9-2012

Wordt regioraad van 14 november 2012.
Wordt regioraad van 14 november 2012.
Wordt regioraad van 14 november 2012.

1-9-2012

Kerngroep financiën komt ook met een advies en
dit advies zal richting de auditcommissie worden
doorberekend.
Afgehandeld.

1-9-2012

Het antwoord van GHOR Twente is bijgevoegd.

Is op 5 juli 2012 op extranet geplaatst (agenda

04-07-2012

4

04-07-2012

5

04-07-2012

6

04-07-2012

6

04-07-2102

7

04-07-2012

8

04-07-2012

8

provinciale staten is aangeboden over
werkgelegenheidscijfers van luchthaven Twente.
Nagegaan wordt of de burgemeesters vooraf zijn
geïnformeerd over de beoogde voorziening in de
vacatures van het dagelijks bestuur.

regioraad 4 juli 2012).

N.a.v. de bespreking van de Logistieke Draaischijf
komt in de volgende regioraad een samenhangende
presentatie over de knelpunten waar veel
gemeenten mee worstelen en de acties die Regio
Twente moet ondernemen om ongewenste effecten
tegen te gaan.
In de berap wordt voortaan opgenomen de Agenda
van Twente en het Innovatieplatform Twente.
In het najaar van 2102 wordt aan de regioraad een
voorstel voorgelegd over risicomanagement.
De regioraad wordt op de hoogte gehouden over de
ontwikkelingen m.b.t. het schatkistbankieren.

1-9-2012

De vraag van de heer Bouwman over de
verwarrende naamgeving van Regiotaxi wordt
schriftelijk beantwoord.
In de regioraad van 12 oktober 2012 wordt, mede op
basis van hetgeen in de vergadering van 4 juli is
ingebracht, een procesnotitie geagendeerd over de
wijze waarop een bezuinigingstaakstelling het beste
kan worden opgepakt.

1-9-2012

1-10-2012
1-10-2012

1-9-2012

Op 26 juni 2012 heeft de voorzitter de colleges
van B&W omstreeks 9.00 uur per e-mail
geïnformeerd over de invulling van de vacatures.
Aan het eind van die dag is het voorstel op
extranet geplaatst en is een persbericht verstuurd.
Een (bredere) presentatie over goederenvervoer
in de regio wordt thans voorbereid met de portefeuillehouder mobiliteit. Voorstel is om dit te
agenderen voor de regioraad van 14 november
2012
e

Met ingang van de 2 berap wordt dit opgenomen
in de berap.
Wordt geagendeerd voor regioraad van 14
november 2012.
Verstrekken onderhandse geldlening aan VRT
past binnen externe en interne regelgeving.
Zodra meer duidelijkheid is over
schatkistbankieren zal hierover worden
gerapporteerd. Haagse besluitvorming is leading.
Is beantwoord.

Geagendeerd voor regioraad van 10 oktober
2012.

