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

1-4-2013

De ontwikkelingen worden
gevolgd. Op dit moment is
onduidelijk hoe het voorstel van
het kabinet er uitziet.
Maakt thans deel uit van de
heroriëntatie van de samenwerking
in Twente waartoe de regioraad op
10 oktober 2012 heeft besloten.
Tweede rapportage medio 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
schatkistbankieren.

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.

1-3-2013

Wordt geagendeerd op een nader
te bepalen tijdstip (zie memo
regioraad februari 2013).
Wordt geagendeerd op een nader
te bepalen tijdstip (zie memo
regioraad februari 2013).
Zodra meer duidelijkheid is over
schatkistbankieren zal hierover
worden gerapporteerd. Haagse
besluitvorming is leading.

1-3-2013

10-10-2012

3

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

1-1-2013

10-10-2012

4

10-10-2012
14-11-2012

9
-

Vergaderschema 2013 wordt nader bezien.
Voorlegen analyses van de bruggen over het
Twentekanaal

1-1-2013

14-11-2012

4

14-11-2012

5

Nadere rapportage over kostenopzet bij
transitie logo en huisstijl TBT aan
regiobranding
Aanpakken gesignaleerde achterstanden in
de accountantsverklaring

Ontwikkelingen worden
nauwlettend gevolgd.
Geagendeerd voor regioraad van
13 februari 2012
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.
Vergaderschema is aangepast.
Op dit moment worden voor
meerdere bruggen over het
Twentekanaal sterkteberekeningen
uitgevoerd. De resultaten hiervan
worden in april 2013 verwacht.
O.b.v. deze resultaten moeten er
mogelijk extra beperkingen worden
gesteld aan het gebruik van de
bruggen door vrachtverkeer. De
beheerder van de bruggen
(Rijkswaterstaat) en betrokken
partners (gemeenten, Regio
Twente en provincie Overijssel)
treden gezamenlijk op in dit
proces.
Is afgehandeld zonder extra
kosten.
De boardletter wordt geagendeerd
voor de regioraad (3 juli 2013) en
hieraan voorafgaand besproken
met de auditcommissie.
De te ondernemen acties met een
daarbij horend tijdpad zullen in een
samenvattend overzicht aan de
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Schriftelijk antwoord op vraag van de heer Ter
Beke m.b.t. zwemmersjeuk Lageveld
Schriftelijk antwoord op vraag van de heer
Geissler
m.b.t.
speerpunt
Verbetering
samenwerking Bedrijfsvoering
Schriftelijk antwoord op vraag van de heer
Geissler m.b.t. aandeel fiets in mobiliteit
Schriftelijk antwoord op vraag van de heer
Geissler m.b.t. reserve ICT
Schriftelijk antwoord op vraag van de heer
Geissler m.b.t. ziekteverzuim bij JGZ
Schriftelijk antwoord op vraag van de heer
Geissler m.b.t. opleidingsbudget JGZ
Rapportage
over
scenario's
m.b.t.
reizigersadvisering (2e kwartaal 2013)

Contact met mevrouw Broeze-van der Kolk
m.b.t. agendering Plattelandsvisie
Voortgangsrapportage m.b.t. rustpunten en
prullenbakken langs fiets- en wandelroutes.

regioraad worden verstrekt en zal
naar verwachting in de regioraad
van juni 2013 worden
geagendeerd.
Is beantwoord bij brief van 13
december 2012
Is beantwoord bij brief van 13
december 2012
Is beantwoord bij brief van 13
december 2012
Is beantwoord bij brief van 13
december 2012
Is beantwoord bij brief van 13
december 2012
Is beantwoord bij brief van 13
december 2012
Er zijn 3 scenario’s gemaakt die
onderwerp van gesprek zijn. Naar
verwachting is eind maart is de
ambtelijke concept-rapportage
gereed.
In week 47 heeft dit contact
plaatsgevonden.
Is beantwoord bij brief van 13
december 2012

