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Nr.

Ag.
punt
15

Actiepunt

Planning

Stand van zaken

1

Datum
vergadering
03-07-2013

Uitbreiding aantal vergaderingen c.q.
invoering informatieve bijeenkomsten bezien

1-1-2015

2

13-11-2013

8

1-10-2014

3

12-2-2014

4

4

12-2-2014

6

5

12-2-2014

7

6

12-2-2014

7

7

05-06-2014

3

8

02-07-2014

5

Overzicht van werkgelegenheidseffecten
maken in het kader van de Agenda van
Twente, Innovatieroute en Innovatiesprong.
Uiterlijk in 2015 wordt bezien of de Agenda
van Twente na 2017 een vervolg kan
krijgen.
Er komt een notitie over het
ombuigingsvoorstel m.b.t. het beëindigen
van de taken duurzaamheid en
milieusamenwerking.
Beleidskader aan regioraad voorleggen voor
het aanhouden van reserves voor tarieftaken
en/of overgedragen (overheids)taken.
In het najaar 2014 voor de regioraad
agenderen een overzicht over nut en
noodzaak van ingestelde reserves.
Op basis van de stand van zaken m.b.t. de
uitwerking van de heroriëntatie van de
gemeentelijke samenwerking in Twente
wordt de vervolgsituatie m.b.t. het
lidmaatschap van het dagelijks bestuur
bezien.
In de regioraad van 12 november 2014
worden aanvullende voorstellen gedaan om
tot een verdere invulling te komen van de
restanttaakstellingen voor de jaarschijven
2014-2017.

Wordt bezien na afronding
besluitvorming over
heroriëntatie samenwerking in
Twente.
Onderzoek is gestart.

1-3-2015

Er is een concept-plan van
aanpak.

1-10-2014

In het najaar van 2014 worden
enkele scenario’s ontwikkeld en
met DB besproken. In 2015
naar regioraad.
Dit is gepland voor het voorjaar
2015, concept kader is reeds
opgesteld.
Dit is in voorbereiding en wordt
in het voorjaar 2015
aangeboden aan regioraad.
Wordt geagendeerd voor
regioraad van 12 november
2014

1-3-2015

1-10-2014

15-10-2014

15-10-2014

Wordt geagendeerd voor
regioraad van 12 november
2014

9

02-07-2014

4

10

02-07-2014

6

11

02-07-2014

8

Voorstel aan regioraad voorleggen over
beschikbaar stellen krediet voor intern
controleplan, organisatieaanpassing en
onderzoeken in het kader van de
heroriëntatie gemeentelijke samenwerking.
In overleg met de gemeenten de afspraken
over het toepassen van de looncompensatie
evalueren en zo nodig herijken.

1-9-2014

Geagendeerd voor regioraad
van 1 oktober 2014

15-10-2014

Deadline plaatsing stukken op extranet
bezien.

1-9-2014

Wordt na bespreking in
portefeuillehoudersoverleg
Financiën geagendeerd voor de
regioraad, naar verwachting
van 12 november 2014.
In beginsel worden in de laatste
week voorafgaande aan de
regioraadsvergadering alleen
moties en amendementen die
van de gemeenten worden
ontvangen nog op extranet
geplaatst.

