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Agenda regioraad 12 november 2014

Geachte leden en plaatsvervangende leden,
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op
woensdag 12 november 2014 om 19.30 uur
in het gemeentehuis van Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp

AGENDA
Presentatie door KplusV over het rapport “Advies toekomst recreatieparken Regio Twente”
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Opening/Mededelingen:
Besluitenlijst vergadering d.d. 1 oktober 2014
Ingekomen stukken:
Brief provincie Overijssel inzake reactie op jaarrekening 2013 en
begroting 2015
Instellen bestuurscommissie OZJT
Overdracht taken op het gebied van verkeer en vervoer aan de
Provincie Overijssel in verband met de afschaffing Wgr-plus
Programma Innovatiesprong 2015
Rapport KplusV inzake “Advies toekomst recreatieparken Regio
Twente”
Wijziging programma Netwerkstad Twente van de begroting 2015
van Regio Twente
Wijziging van de begroting voor 2014 en 2015 Regio Twente in
verband met de toevoeging van Kennispunt Twente en de
instelling van een reserve voor Kennispunt Twente
Gedragslijn van de raming van de prijs- en looncompensatie en
overige te hanteren uitgangspunten bij de begroting
Gedragslijn voorstellen nieuw beleid en/of intensivering bestaand
beleid
Stand van zaken ombuigingen 2010-2017en verdere procesgang
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14.
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Positie dagelijks bestuur per 1 januari 2015 (mondeling ter
vergadering)
Toelichting: in de regioraad van 5 juni 2014 is besloten dat in
verband met het lopende proces van de heroriëntatie van de
gemeentelijke samenwerking in Twente de benoeming van de
voorzitter en overige leden van het dagelijks bestuur geldt tot 1
januari 2015.Daarbij heeft de voorzitter de toezegging gedaan dat
in november aan de hand van zaken van de stand van zaken van
dit proces overleg met de regioraad plaatsvindt over de
vervolgsituatie
Rondvraag

Hoogachtend,
voorzitter,
P.E.J. den Oudsten

