Besluitenlijst regioraad d.d. 5 juni 2014

Aanwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter de heer P.E.J. den Oudsten (Enschede)
Secretaris mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos (Regio Twente)
De heer H. van Agteren (Enschede)
De heer drs. J. Bron (Hengelo)
De heer J.H. Coes (Hellendoorn)
De heer drs. R.G. Welten (Borne)
De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
Leden c.q. plaatsvervangende leden regioraad (Algemeen Bestuur)
De heer A.G.P. Hümmels (Almelo)
De heer N.A.M. Lansink Rotgerink (Borne)
Mevrouw A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Dinkelland)
De heer J. Kort (Enschede)
De heer dr. J.C. Gerritsen (Haaksbergen)
De heer W. Briggeman (Haaksbergen)
Mevrouw D. Bakker (Hellendoorn)
De heer J.H. Vis (Hengelo)
Mevrouw J. Rohaan-Vlijm (Hof van Twente)
De heer drs. T.J. Schouten (Oldenzaal)
De heer M.J.E. Oude Remmerink (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer I. Kahraman (Rijssen-Holten)
De heer R.H. de Witte (Tubbergen)
De heer G.J. Ophof (Tubbergen)
De heer H. Veurink (Twenterand)
Mevrouw S. Span (Wierden)
Mevrouw C. ter Riet (Wierden)

Met kennisgeving afwezig
De heer mr. R.S. Cazemier (Dinkelland)

1. Opening
De voorzitter heet een ieder welkom in deze eerste vergadering van de regioraad in nieuwe
samenstelling.
2. Benoeming voorzitter
Met algemene stemmen wordt benoemd de heer P.E.J. den Oudsten.
3. Benoeming overige leden dagelijks bestuur
a) Met algemene stemmen worden benoemd de heren J.H. Coes, J. Bron, H. van Agteren, P.
van Zwanenburg, R.G. Welten en R.S. Cazemier.
b) In verband met het lopende proces van de heroriëntatie van de gemeentelijke samenwerking
in Twente geldt de benoeming van de voorzitter en overige leden van het dagelijks bestuur tot

1 januari 2015. De voorzitter zegt toe dat In oktober/november a.s. aan de hand van de stand
van zaken van dit proces overleg met de regioraad plaatsvindt over de vervolgsituatie.
c) De benoeming van de heer Cazemier geldt tot 1 augustus 2014 omdat na die datum uit het
college van burgemeester en wethouders van Dinkelland een ander lid naar de regioraad
wordt afgevaardigd. De wet biedt de mogelijkheid een lid van buiten de regioraad in het
dagelijks bestuur te benoemen. De komende maand zal over deze optie overleg met de heer
Cazemier en de gemeente Dinkelland plaatsvinden.
4. Benoeming drie leden uit de regioraad voor de auditcommissie
a) Aangehouden tot de regioraad van 2 juli 2014.
b) Kennis wordt genomen van de bereidheid van de heren W. Briggeman en I. Kahraman om
wederom zitting te nemen in de auditcommissie.
c) De leden van de regioraad zullen informatie ontvangen over de werkzaamheden van de
auditcommissie en het tijdsbeslag. Belangstellenden voor deze functie kunnen zich voor 2 juli
2014 melden bij de secretaris.
5. Presentaties
a) Kennis wordt genomen van de presentaties van de voorzitter (bestuurlijke ontwikkelingen en
innovatie), de secretaris (organisatie Regio Twente) alsmede de heren Coes en Van
Rijmenam (GGD).
b) In de komende tijd zullen diverse onderwerpen tijdens de regioraad worden uitgediept, waar
onder de heroriëntatie van de gemeentelijke samenwerking in Twente.
c) Op verzoek van de heer Veurink (Twenterand) zullen de factsheets van de GGD (met de
informatie over de eigen gemeente) aan alle raadsleden van de 14 gemeenten worden
gestuurd.
6. Rondvraag
a) De heer Oude Remmerink (Oldenzaal) leest de motie van de raad van Oldenzaal voor met
betrekking tot schalie- en steenkoolgaswinning. De voorzitter zegt toe deze motie te plaatsen
op de lijst van ingekomen stukken voor de regioraad van 2 juli 2014 en dat dan desgewenst
op de motie kan worden teruggekomen.
b) De heer Hümmels verzoekt om voor de regioraad van 2 juli 2014 een informatieve
bijeenkomst te houden over de jaarstukken 2013 en de begroting 2015. De voorzitter zegt dit
toe.

