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Actiepunt

Planning

Stand van zaken

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

Per brief komt er een rapportage
van het afgelopen jaar.

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

Geagendeerd voor regioraad van
13 november 2013.

1-10-2013

Geagendeerd voor regioraad van
13 november 2013.

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.
Voorlegen analyses van de bruggen over het
Twentekanaal

1-10-2013

Zie tweede bestuursrapportage
die geagendeerd is voor de
regioraad van 13 november 2013.
Voor meerdere bruggen over het
Twentekanaal zijn door
Rijkswaterstaat
sterkteonderzoeken uitgevoerd.
De resultaten zijn aangeboden
aan betrokken gemeenten en
wegbeheerders. Uit
veiligheidoverwegingen worden bij
meerdere bruggen op korte termijn

14-11-2012

5

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

1-10-2013

beperkingen ingesteld. Voor de
lange termijn worden via een uit te
voeren verkeersanalyse de
knelpunten en mogelijke
oplossingen in beeld gebracht. Op
27 augustus 2013 vindt er in Goor
een informatieavond plaats.
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.
Inmiddels heeft dit geresulteerd in
samenwerkingsafspraken met de
Travel Health Clinic (onderdeel
van ZGT). De insteek is dat de
taak reizigersadvisering vanaf 1
januari 2014 nog wel door GGD
Twente wordt geleverd, maar
wordt uitgevoerd door THC. THC
betaalt hiervoor een vergoeding
aan GGD. Het financiële risico ligt
hierdoor bij THC. GGD blijft wel de
medische eindverantwoordelijkheid houden en ontvangt hiervoor
een vergoeding van THC.
Tussen nu en 1 januari a.s. vindt
er overleg met GO en OR plaats
t.a.v. de overdracht van personeel
aan THC.

13—2-2103

7

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van de
raming van € 20.000 per programmalijn.

13-02-2013

7

1-8-2013

24-04-2013

4

24-04-2013

6

Bij de uitwerking zorgen voor verwerking van
de positie van de Strategy Board in de totale
structuur zoals eerder is afgesproken.
Bijdragen Duitsland/Nederland inzake
Euregio opnieuw bezien
Bijdragen Topsport Twente in relatie met
topsportontwikkelingen agenderen voor
regioraad

03-07-2013

3

1-10-2013

03-07-3013

6

Schriftelijke beantwoording toezegging in
regioraad van 24 april 2013 m.b.t.
besluitvorming jaarrekeningen 2009 en 2010
van Euregio.
Regioraad ontvangt notitie over organisatieontwikkelingen.

03-07-2013

7

Visie op Bedrijfsvoering (voorheen Bestuursen bedrijfsbureau)

1-11-2013

03-07-2013

11

1-10-2013

03-07-2013

13

Suggestie herkenningsteken Kennispark in
het kader van fysieke herkenbaarheid en
branding
In rapportages informatie over tarieven en
risicomarge vermelden m.b.t. gezamenlijke
salarisadministratie

1-10-2013
1-6-2013

1-11-2013

jaarlijks

Komt terug in de jaarlijkse Staat
van de Innovatiesprong. Eerste
bijeenkomst wordt gehouden in
januari 2014.
Komt eind november 2013 aan de
orde in een bestuurlijke
bijeenkomst.
Zie brief bij ingekomen stukken
regioraad 13 november 2013
Op 7 oktober 2013 heeft het
dagelijks bestuur besloten aan
Sportservice Overijssel uit het
Fonds Sport eb Cultuur een
eenmalige subsidie van € 60.000
te verlenen voor talentontwikkeling
in Twente.
Zie brief bij ingekomen stukken
regioraad van 13 november 2013.

Maak deel uit van de heroriëntatie
van de samenwerking in Twente.
Zie daarvoor de notitie bij
agendapunt 10 van de regioraad
van 13 november 2013.
Voor de regioraad van 12 februari
2014 wordt een memo
geagendeerd met toelichting op de
visie op en
(organisatie)ontwikkelingen van
domein Bedrijfsvoering van de
Regio Twente.
Is inmiddels met Kennispark en
regiobranding opgenomen. Wordt
onderzocht.
Wordt in de marap, berap en
jaarrekening opgenomen.

03-07-2013

15

Uitbreiding aantal vergaderingen c.q.
invoering informatieve bijeenkomsten bezien

1-5-2014

Wordt in nieuwe bestuursperiode
bezien na afronding
besluitvorming over heroriëntatie
samenwerking in Twente en
Toekomst Regio Twente in
regioraad van 12 februari 2014.

