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Actiepunt

Planning

Stand van zaken

In het najaar komt het dagelijks bestuur met
een nota over de gevolgen van de opheffing
van de Wgr-plusstatus, 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. Tevens presentatie in
regioraad.
Bij aanvang van elke zittingsperiode van de
regioraad wordt aan de regioraad een
overzicht van financiële beleidsnota’s
verstrekt.
Regioraad informeren over voortgang
besprekingen versterkte samenwerking
netwerkstad.
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 Innovatiefonds
Nadere uitwerking tijdpad inzake € 5 miljoen
innovatie in gemeenten
Aandacht in regioraadsvergadering van 10
oktober 2012 voor positie MKB-bedrijven bij
Innovatieloket
Mogelijke presentatie van medewerkers
Innovatieloket in regioraadsvergadering 10
oktober 2012

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.

Juni 2014

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.

1-1-2013

Er wordt gekoerst op regioraad van 13 februari 2013

Geagendeerd voor regioraad van 14 november 2012
Geagendeerd voor regioraad van 14 november 2012
Geagendeerd voor regioraad van 14 november 2012

Hiervoor en voor enkele andere onderwerpen wordt een
aparte informatiebijeenkomst belegd (zie voorstel regioraad
van 14 november inzake plan van aanpak innovatiesprong
Twente)

20-06-2012

7b

20-06-2012

7b

20-06-2012

7b

Nadere informatie over afbouwsystematiek
subsidie TBT
Presentatie TBT in regioraadsvergadering van
10 oktober 2012
Tussentijdse evaluatie over voortgang TBT

20-06-2012

7b

Nadere informatie over inverdienmodel TBT

04-07-2012

5

04-07-2012

6

04-07-2102

7

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 het najaar van 2012 wordt aan de regioraad
een voorstel voorgelegd over
risicomanagement.
De regioraad wordt op de hoogte gehouden
over de ontwikkelingen m.b.t. het
schatkistbankieren.

10-10-2012

3

10-10-2012

4

10-10-2012

4

10-10-2012

6

10-10-2012

6

Advies auditcommissie over prijscompensatie
voorleggen aan regioraad
Antwoord gedeputeerde staten aan
Businessclub Hellendoorn-Nijverdal m.b.t. RW
35 oostzijde Nijverdal aan regioraad sturen

Ontwikkelingen en samen optrekken m.b.t.
RW 35 bespreken in
portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit
Presentatie over goederenvervoer (zie 04-072012 nr. 5) wordt uitgebreid met
bereikbaarheid per trein en over water.
Portefeuillehouder Mobiliteit zal in volgende
vergadering beantwoorden de vraag van
mevrouw Broeze of het plan ‘A1 in het groen’

Wordt betrokken bij presentatie TBT in regioraad van 14
november 2012
Geagendeerd voor regioraad van 14 november 2012
Wordt betrokken bij presentatie TBT in regioraad van 14
november 2012
Wordt betrokken bij presentatie TBT in regioraad van 14
november 2012
Geagendeerd voor regioraad van 14 november 2012

1-1-2013

1-1-2013

1-11-2012

Wordt geagendeerd voor regioraad van 13 februari 2013.

Zodra meer duidelijkheid is over schatkistbankieren zal
hierover worden gerapporteerd. Haagse besluitvorming is
leading.
Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.
Hierover ontvangt de regioraad een brief . Wordt
geagendeerd voor regioraad van 13 februari 2013.
Er is door de club een alternatief plan voor de RW 35
ontwikkeld. Dit is bekeken en er heeft inmiddels op 30
oktober jl. overleg plaatsgevonden tussen regionale partijen
(gemeente en provincie) en betrokkenen. Er volgt nog een
schriftelijke reactie richting de Businessclub.
Via diverse gremia, waaronder het portefeuillehoudersoverleg
mobiliteit, wordt dit reeds opgepakt en wordt gezamenlijk
opgetrokken.
Geagendeerd voor regioraad van 14 november 29012

Beantwoording zal plaatsvinden bij behandeling verslag.
Toelichting: het gaat hier om het project A1-zone dat tot eind
2010 heeft gelopen en is afgesloten met een aantal

nog actueel is.

10-10-2012
10-10-2012

9
9

10-10-2012

9

Vergaderschema 2013 wordt nader bezien.
De portefeuillehouder Mobiliteit zal schriftelijk
of mondeling in de volgende vergadering een
overzicht geven van alle contacten die er met
het Rijk zijn.
Voor regioraad van 14 november 2012 wordt
als ingekomen stuk geagendeerd de motie
van de raad van Almelo waarin het dagelijks
bestuur wordt verzocht een voorstel te
formuleren dat voorziet in een zo goed
mogelijke afspiegeling in de regioraad van de
democratisch gekozen samenstelling van alle
Twentse gemeenteraden gezamenlijk.

1-1-2013
1-11-2012

deelrapporten waaronder het rapport “omgevingskwaliteit op
en rond de A1”. Hierin zijn diverse thema’s opgenomen, zoals
stadsranden, groene transferia, paden/knooperven en
landelijk gebied. De provincie Overijssel is de trekker van dit
onderdeel (via o.m. de Omgevingsvisie).
Schriftelijke informatie volgt.
Zie onderstaande toelichting.

Geagendeerd voor de regioraad van 14 november 2012

Toelichting bij 10-10-2012 Agendapunt 9
Overzicht van de contacten die er met het Rijk zijn:
• Allereerst zijn er contacten op diverse thema’s en onderwerp met leden van de Tweede Kamer via onze Lobbyist (o.a. over rijksbezuinigingen, PHS,
Natura 2000, Twentekanalen, weg- en spoorinfra, economische zaken, Topsectorenbeleid, etc,
• Via de nauwe samenwerking tussen de lobbyist en regionale bestuurders en ambtelijke organisatie kan op het goede moment actie worden
ondernomen op onderwerpen die Twente raken;
• Vanuit onze positie als WGR+-regio neemt Regio Twente deel aan het periodiek overleg tussen Oost Nederland en de minister van Infrastructuur en
Milieu (het zgn. Bestuurlijk Overleg MIRT). Het eerste overleg vindt 15 november a.s. plaats. Een breed scala aan (mobiliteits)onderwerpen wordt dan
met de minister besproken; waar mogelijk worden concrete afspraken gemaakt.
• Eveneens vanuit onze rol als WGR+-regio is er op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau regelmatig (ambtelijk vrijwel dagelijks) contact met het
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het gaat hier vooral om onderwerpen die betrekking hebben op mobiliteit (zoals openbaar vervoer, spoorinfra,
PHS, Twentekanalen, Rijksprogramma Beter Benutten en BDU).
• Minister van Infrastructuur en Milieu bracht op 12 juli een werkbezoek aan Regio Twente i.v.m. met de start van het Regionaal Programma Beter
Benutten waar 5 mln. extra BDU voor is toegekend).
• Contacten met het ministerie van Sociale Zaken inzake jeugdwerkloosheid (waar rijkssubsidie voor is verkregen).
• Ministerie van Onderwijs i.k.v. Leer-werkloket (eveneens rijksbijdrage voor toegekend).
• POWI conferentie in mei 2012 waar minister van Bijsterveldt bij aanwezig was (met alle contacten die daar bij horen).
• Ministerie van BZK inzake ondermeer project DC NOICE.

•

Contacten (ambtelijk) met ministerie van EL&I (thans weer Economische Zaken) inzake ondermeer MIRT, Gebiedsagenda Oost Nederland, A1-zone,
Logistieke draaischijf en Topsectoren.

