Besluitenlijst regioraad d.d. 12 november 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 drs. J. Bron (Hengelo)
De heer J. Coes (Hellendoorn)
De heer drs. R.G. Welten (Borne)
De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
De heer H. van Agteren (Enschede)

Leden c.q. plaatsvervangende leden regioraad (Algemeen Bestuur)
De heer A.G.P. Hümmels (Almelo)
De heer F.J. Cornelissen (Almelo)
De heer N.A.M. Lansink Rotgerink (Borne)
Mevrouw A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Dinkelland)
De heer J.G.A. Kleissen (Dinkelland)
De heer J. Kort (Enschede)
De heer W. Briggeman (Haaksbergen)
De heer dr. J.C. Gerritsen (Haaksbergen)
Mevrouw D. Bakker (Hellendoorn)
De heer J.H. Vis (Hengelo)
Mevrouw J. Rohaan-Vlijm (Hof van Twente)
De heer mr. drs. M. Sijbom (Losser)
Mevrouw A.G.M. Visschedijk-ten Veldhuis (Losser)
Mevrouw Th.G.M. Vloothuis (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 drs. G.J. Binnenmars (Twenterand)
De heer H. Veurink (Twenterand)
Mevrouw D. Span (Wierden)
Mevrouw C. ter Riet (Wierden)

Met kennisgeving afwezig
Mevrouw A.J. Timmer (Almelo)
De heer T.J. Schouten (Oldenzaal)

Voorafgaand aan de bespreking van de agenda
Presentatie:
De heren Beldman en Geurts van het bureau KplusV over het rapport “Advies toekomst
recreatieparken Regio Twente”. Inhoudelijk komt de bespreking bij agendapunt 7 aan de orde.
1. Opening en mededelingen
De heer Schouten wordt vervangen door mevrouw Vloothuis (Oldenzaal)
2. Besluitenlijst van de regioraad van 1 oktober
De besluitenlijst van de regioraad van 1 oktober wordt conform vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Brief provincie Overijssel inzake reactie op jaarrekening 2013 en begroting 2015 wordt voor
kennisgeving aangenomen.
4. Instellen bestuurscommissie OZJT
Door Tubbergen wordt een motie ingediend, vanuit Almelo wordt een amendement ingediend. De
motie van Tubbergen wordt door het dagelijks bestuur overgenomen. M.b.t. het amendement van
Almelo zegt de voorzitter zegt toe de griffiers te vragen naar de toezichthoudende functies te kijken.
De besluitvorming is conform het voorstel.
5. Overdracht van taken op gebied van verkeer en vervoer aan de Provincie Overijssel in
verband met de afschaffing Wgr-plus
Conform besloten.
6. Programma Innovatiesprong 2015
De voorzitter zegt toe de communicatie richting de gemeenteraden te verbeteren. Daarbij wordt ook
aandacht besteed aan de rol van innovatieplatforms inclusief Kennispark. De besluitvorming is
conform het voorstel.
7. Rapport KplusV inzake “Advies toekomst recreatieparken Regio Twente
Het vraagstuk van de invoering van betaald parkeren en het aanwenden van de BDU wordt nader
voorgelegd aan de wethouders Mobiliteit. Ook de mogelijk van eerder afstoten wordt overwogen. De
besluitvorming is conform het voorstel.
8. Wijziging programma Netwerkstad Twente van de begroting 2015 van Regio Twente
Conform besloten.
9. 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
Het besluit is conform, met de toezegging dat het punt van de reserves op de actielijst van de
regioraad wordt opgenomen.
10. Gedragslijn van de raming van de prijs- en looncompensatie en overige te hanteren
uitgangspunten bij de begroting
Conform besloten.

11. Gedragslijn voorstellen nieuw beleid en/of intensivering bestaand beleid
Conform besloten.
12. Stand van zaken ombuigingen 2010-2017 en verdere procesgang
Conform besloten.
13. Positie dagelijks bestuur per 1 januari 2015
De voorzitter licht toe dat in december 2014 het eindadvies van de stuurgroep Robben wordt
verwacht. De implementatie van het advies is per 1 januari 2016 voorzien. De voorzitter stelt daarom
voor het mandant van het dagelijks bestuur te verlengen voor het jaar 2015. De regioraad stemt in
met:
 het opnieuw benoemen van de heren J. Coes, J. Bron, R. Welten, H. van Agteren en P. van
Zwanenburg als leden van het dagelijks bestuur;
 indien er in Enschede een waarnemend burgemeester wordt benoemd betrokkene op
voorhand te benoemen tot voorzitter van Regio Twente;
 M. Sijbom tot nieuw lid van het dagelijks bestuur te benoemen, hiermee wordt voorzien in de
vacature Cazemier
14. Rondvraag
De heer Hummels (Almelo) wijst met terugwerkende kracht bij agendapunt 4 op de ‘vergeten’ groep
jongeren, waarmee hij aandacht vraagt voor de groep werkloze jongeren.
De heer De Witte (Tubbergen) vraagt naar de stand van zaken van het advies van de commissie
Robben en wanneer de regioraad het advies tegemoet kan zien. De voorzitter geeft aan dat het
advies voor 12 december 2014 aan hem wordt aangeboden en dat het direct daarna wordt
toegezonden.
Tenslotte richt de vicevoorzitter, de heer Coes, een afscheidswoord tot de voorzitter, de heer Den
Oudsten.

