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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.

1-12-2012

Een per jaar rapportage in regioraad over
activiteiten lobbyist. Tevens presentatie in
regioraad. Eventueel bezoek aan Den Haag.
Bij aanvang van elke zittingsperiode van de
regioraad wordt aan de regioraad een
overzicht van financiële beleidsnota’s
verstrekt.

1-8-2013

De ontwikkelingen worden
gevolgd. Op 17 juni 2013 heeft het
kabinet het wetsvoorstel tot
afschaffing van de Wgr-plus bij de
Tweede kamer ingediend.
De diverse ontwikkelingen maken
thans deel uit van de heroriëntatie
van de samenwerking in Twente
waartoe de regioraad op 10
oktober 2012 heeft besloten.
Tweede rapportage op 13
november 2013 in regioraad.

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
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

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.

1-10-2013

Wordt geagendeerd in derde
kwartaal 2013.

1-10-2013

Wordt geagendeerd in derde
kwartaak 2013.
Zodra meer duidelijkheid is over
schatkistbankieren zal hierover

schatkistbankieren.

14-11-2012

-

Voorlegen analyses van de bruggen over het
Twentekanaal

1-10-2013

14-11-2012

5

Rapportage over scenario's m.b.t.
reizigersadvisering (2e kwartaal 2013)

1-10-2013

13—2-2103

7

13-02-2013

7

13-02-2013

7

24-04-2013

4

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van de
raming van € 20.000 per programmalijn.
Bij de uitwerking zorgen voor verwerking van
de positie van de Strategy Board in de totale
structuur zoals eerder is afgesproken.
Beoordelen
of
werkterrein
van
het
Innovatiefonds gemeenten verbreed kan
worden
Nagaan of jaarrekeningen 2009 en 2010 in

1-8-2013

worden gerapporteerd. Haagse
besluitvorming is leading.
Ontwikkelingen worden
nauwlettend gevolgd.
Op dit moment worden voor
meerdere bruggen over het
Twentekanaal sterkteonderzoeken
uitgevoerd. De verwachting is dat
voor augustus 2013 de resultaten
van deze sterkteonderzoeken in
de publiciteit zullen komen. O.b.v.
deze resultaten moeten er
mogelijk extra beperkingen
worden gesteld aan het gebruik
van de bruggen door
vrachtverkeer. Betrokken partners
zijn het Rijk (beheerder van de
bruggen), de betreffende
gemeenten, provincie Overijssel
en Regio Twente.
Door de Bestuurscommissie
Publieke Gezondheid (BC) is
gevraagd een drietal scenario’s uit
te werken. Deze scenario’s zijn
besproken in de BC van 4 april
2013. De BC heeft er voor
gekozen om het voorkeurscenario,
namelijk Reizigersvaccinaties
onder te brengen bij een externe
partij, nader uit te werken.
Komt terug in de jaarlijkse Staat
van de Innovatiesprong
Komt in regioraad van 13
november 2013.

1-8-2013

Geagendeerd voor regioraad van
3 juli 2013.

1-6-2013

Is niet gebeurd. Door tijdsverloop

24-04-2013

4

24-04-2013

6

regioraad zijn behandeld.
Bijdragen Duitsland/Nederland inzake
Euregio opnieuw bezien
Bijdragen Topsport Twente in relatie met
topsportontwikkelingen agenderen voor
regioraad

1-10-2013
1-6-2013

inmiddels achterhaald.
Overleg met Euregio is gaande.
Gestreefd wordt naar een vorostel
in de regioraad van 13 november
2013.

