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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. 3 aangegeven dat dit wordt verschoven naar het
voorjaar 2012.
Aan de regioraad wordt een voorstel voor een
begrotingswijziging voorgelegd indien blijkt dat de gemeenten
gemiddeld een prijscompensatie hanteren die hoger is dan
0%.
De regioraad ontvangt een voorstel over Revolving Fund in
het kader van de projecten van het IPT.

1-4-2012

Komt in het voorjaar van 2012.

29-06-2011

8

15-1-2012

Geagendeerd voor regioraad van 15
februari 2012.

29-06-2011

8

1-2-2012

Wordt in het portefeuillehoudersoverleg
EZ besproken en daarna aan de
regioraad voorgelegd. Inhoudelijk wordt
dit gekoppeld aan informatie over
‘innovatiesprong’.
Wordt meegenomen bij opstellen
begroting 2013.
Bespreking uitvoeringsprogramma is
voorzien in de regioraad van 9 mei 2012.

29-06-2011

8

12-10-2011

4

12-10-2011

4

12-10-2011

7

In de begroting 2013 wordt meer aandacht besteed aan
duurzaamheid.
Opnemen van lokale initiatieven in (het
uitvoeringsprogramma van) de Twentse
Duurzaamheidsagenda.
Overleg met Pionering over de effecten van de
Duurzaamheidsagenda voor de bouw
Een per jaar rapportage in regioraad over activiteiten lobbyist.

12-10-2011

8

Voorstel aan regioraad over samenstelling auditcommissie.

15-1-2012

12-10-2011

12

1-2-2012

16-11-2011

1

De heer D. Blank uitnodigen voor een presentatie in de
regioraad over nanotechnologie en vergadering houden op
de UT
In het dagelijks bestuur wordt aan de orde gesteld het
organiseren van een themamiddag over problemen en

1-3-2012
1-4-2012

1-4-2012
1-4-2012

1-3-2012

Wordt betrokken bij het
uitvoeringsprogramma.
e
Bespreking 1 rapportage is voorzien in
de regioraad 9 mei 2012.
Geagendeerd voor regioraad van 15
februari 2012.
Geagendeerd door regioraad van 15
februari 2012.
In februari 2012 zal in het dagelijks
bestuur een verkennende notitie worden

kansen van het platteland.
16-11-2011

2

16-11-2011

2

16-11-2011

2

16-11-2011

2

16-11-2011

7

16-11-2011

8

16-11-2011

8

16-11-2011

8

16-11-2011

8

16-11-2011

8

Agenderen definitieve benoeming accountant voor regioraad
van 15 februari 2012.
Afhandelen financiële verplichting vanuit IV3-programma +
infomeren gemeenten.

15-1-2012

Beleidsnota Vaste Activa en Afschrijvingsbeleid aan
regioraad voorleggen.
Bij aanvang van elke zittingsperiode van de regioraad wordt
aan de regioraad een overzicht van financiële beleidsnota’s
verstrekt.

1-05-2012

Beoordeling verordeningen op mogelijke aanpassing
vanwege verruimde verzendtermijn voor begroting en
jaarrekening. Hierover volgt schriftelijk mededeling aan
regioraad.
Schriftelijk informatie aan regioraad over de voortgang van
installatie adviescommissie (vraag Geerdink).
Voorstel
aan
regioraad
voorleggen
mbt
dekking
aanloopkosten van en visie over Shared Service Centrum.
In regioraad van 15 februari 2012 komt voorstel over visie en
structurele financiering TBT na 2012 en voorstel over
Regiobranding.
Schriftelijk wordt beantwoord de vraag van de heer Geerdink
m.b.t. vermelde in verslag van de commissie Recreatie en
Toerisme d.d. 27 oktober 2011 over de samenwerking van
het TBT en de Regiobranding en het niet beschikbaar stellen
van een bijdrage door de provincie aan het TBT indien deze
organisaties fuseren.
Schriftelijk wordt beantwoord de vraag van de heer
Ligtenberg of de cijfers in de tabel op blz. 2 van het voorstel
kloppen.

1-12-2011

1-12-2011

Juni 2014

1-12-2011
1-4-2012
1-4-2012

1-12-2011

1-12-2011

besproken waarna de regioraad wordt
geïnformeerd.
Geagendeerd voor regioraad van 15
februari 2012.
Hoofden financiën van de deelnemende
gemeenten en portefeuillehouders
financiën zijn via de mail geïnformeerd
over de correcte aanlevering van de
gevraagde zgn. IV3 informatie.
Geagendeerd voor regioraad van 15
februari 2012.
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.
Beantwoord bij brief van 29 november
2011.

Beantwoord bij brief van 29 november
2011.
Wordt geagendeerd voor regioraad van 9
mei 2012.
Agendering voor 15 februari 2012 niet
haalbaar gebleken. Nu voorzien voor 9
mei 2012.
Beantwoord bij brief van 29 november
2011.

Beantwoord bij brief van 29 november
2011.

16-11-2011

8

16-11-2011

9

16-11-2011

11

16-11-2011

11

Schriftelijk wordt informatie verstrekt over de vraag van de
heer Geerdink m.b.t. de inspecties van de peuterspeelzalen.
Regioraad informeren over voortgang besprekingen
versterkte samenwerking netwerkstad.
Toezending motie Wgr-plus en BDU aan Kamercommissie en
Twente Kamerleden.
In Algemene vergadering Aandeelhouders Twence d.d. 17
november 2011 verzoeken om informatie over financiële
consequenties benoeming nieuwe algemeen directeur en
directeur Business development en toepassing Balkenendenorm op alle functies binnen Twence. De informatie wordt
aan de regioraad en gemeenten verstrekt.

1-12-2011

Beantwoord bij brief van 29 november
2011.
Gebeurt wanneer er nieuwe
ontwikkelingen zijn.
Is gebeurd.

13-12-2011

Vraag in AvA gesteld. Informatie per email toegezonden.

