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Actiepunt
Bij aanvang van elke zittingsperiode van de
regioraad wordt aan de regioraad een
overzicht van financiële beleidsnota’s
verstrekt.
Uitbreiding aantal vergaderingen c.q.
invoering informatieve bijeenkomsten bezien

Overzicht van werkgelegenheidseffecten
maken in het kader van de Agenda van
Twente, Innovatieroute en Innovatiesprong.
Regioraad ontvangt een notitie waarin wordt
ingegaan op de reactie van de
auditcommissie m.b.t. de boardletter
Naar aanleiding van de motie van de raad
van Dinkelland over de aanrijtijden van
hulpdiensten wordt bij Veiligheidsregio
Twente onder de aandacht gebracht
Twentebreed te bezien waar dit probleem
zich voordoet.
Uiterlijk in 2015 wordt bezien of de Agenda
van Twente na 2017 een vervolg kan
krijgen.
In de regioraad van 2 juli 2014 worden
aanvullende voorstellen gedaan om tot een
verdere invulling te komen van de
restanttaakstellingen voor de jaarschijven
2014-2017.

Planning

Stand van zaken
Dit overzicht is opgenomen in
de programmabegroting 2015.

1-1-2015

1-10-2014

1-3-2015

Wordt in nieuwe
bestuursperiode bezien na
afronding besluitvorming over
heroriëntatie samenwerking in
Twente.
Wordt in zomerperiode
opgepakt samen met
Kennispunt
Deze is op extranet terug te
vinden bij stukken regioraad
februari 2014.
Verzoek is overgebracht aan
het Veiligheidsbureau van
Veiligheidsregio Twente.

Plan van aanpak is in
voorbereiding
In het voorstel BERAP 2014
(geagendeerd voor regioraad
van 2 juli 2014) staat
aangekondigd dat het dagelijks
bestuur voornemens is om dit
voorstel in de regioraad van 12
november 2014 te bespreken.
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Er komt een notitie over het
ombuigingsvoorstel m.b.t. het beëindigen
van de taken duurzaamheid en
milieusamenwerking.
Jaarlijks zal er een actualisatie plaatsvinden
van geïnventariseerde risico’s en hiervan zal
verslag worden gedaan via de
programmarekening en/of de
bestuursrapportage.

1-10-2014

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.
Via de e-mail kan worden gereageerd op het
verslag van de regioraadsvergadering van
12 februari 2014.
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.
Lidmaatschap dagelijks bestuur van de heer
Cazemier
Aan regioraadsleden informatie verstrekken
over de werkzaamheden en het tijdsbeslag
van de auditcommissie.
Aan de gemeenten t.b.v. de raadsleden de
factsheets toezenden inzake de
kernboodschappen gezondheid per

1-3-2015

1-10-2014

15-10-2014

In het najaar van 2014 worden
enkele scenario’s ontwikkeld en
met DB besproken. In 2015
naar Regioraad.
Is via het voorstel
“Risicomanagement,
weerstandsvermogen en de
herziene nota reserves en
voorzieningen” zoals
vastgesteld in de regioraad van
12 februari 2014
geactualiseerd. Vervolgens is in
de programmabegroting 2015
ook een actualisatie
opgenomen in de paragraaf
bedrijfsvoering.
Dit is gepland voor het voorjaar
2015, concept kader is reeds
opgesteld.
Gestreefd wordt om dit in de
regioraad van 12 november
2014 aan te bieden.
Is gebeurd. Geen reacties
ontvangen.
Wordt geagendeerd voor
regioraad van 12 november
2014

Wordt geagendeerd voor de
regioraad van 2 juli 2014
Op 10 juni 2014 per e-mail
toegezonden.
Dit gebeurt in week 10-13 juni
2014.
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gemeente.
Motie raad van Oldenzaal inzake schalie- en
steenkoolgaswinningwinning plaatsen op lijst
ingekomen stukken regioraad van 2 juli 2014
Informatieve bijeenkomst houden voor
regioraadsleden inzake jaarstukken 2013 en
begroting 2015.

Geagendeerd voor regioraad
van 2 juli 2014.
Op 10 juni 2014 per e-mail
uitnodiging verzonden.

