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16-11-2011

2
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16-02-2012
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5

03-07-2013

7

6

03-07-2013

15

7

13-11-2013

8

13-11-2013

Actiepunt

Planning

Stand van zaken

Een keer 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.

1-2-2014

De rapportage 2013 is gevoegd
bij de stukken van de
regioraadsvergadering van 12
februari 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.
Geagendeerd voor regioraad
van 12 februari 2014.

e

Juni 2014

In 2 helft 2012 of later tijdstip (afhankelijk of
alle ontwikkelingen bij RT voldoende helder
zijn) nieuwe nota reserves en Voorzieningen
Visie op Bedrijfsvoering (voorheen Bestuursen bedrijfsbureau)
Uitbreiding aantal vergaderingen c.q.
invoering informatieve bijeenkomsten bezien

1-2-2014

1

Agenderen risicomanagement voor
regioraad van 12 februari 2014

1-2-2014

1

Onder de aandacht van Stichting Pioneering
brengen van idee Energie leveren in huis

1-2-2014

1-2-2014
1-5-2014

Geagendeerd voor regioraad
12 februari 2014.
Wordt in nieuwe
bestuursperiode bezien na
afronding besluitvorming over
heroriëntatie samenwerking in
Twente en Toekomst Regio
Twente in regioraad van 12
februari 2014.
Opgenomen in
regioraadsvoorstel als vermeld
onder nummer 3.
Op ambtelijk niveau is er
inmiddels een gesprek met de
directeur Pioneering geweest.
Er wordt in afstemming met de

9

13-11-2013

11

Agenderen interim-controle 2013 van de
accountant voor regioraad 12 februari 2014

21-2-2014

portefeuillehouder
duurzaamheid een afspraak
ingepland met
vertegenwoordigers van de
bedrijven die dit huis willen
bouwen. Regio Twente vraagt
vanuit Pioneering of ze de
elementen in willen brengen
waar Regio Twente zelf mee
bezig is (of zij hebben dat al).
Als Pioneering het initiatief (als
deskundigen) kan steunen zal
Regio Twente dit ook doen (niet
geldelijk).
Geagendeerd voor regioraad
12 februari 2014.

