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Nr.

Ag.
punt
15

Actiepunt

Planning

Stand van zaken

1

Datum
vergadering
03-07-2013

Uitbreiding aantal vergaderingen c.q.
invoering informatieve bijeenkomsten bezien

1-1-2015

2

13-11-2013

8

1-10-2014

3

12-2-2014

4

4

12-2-2014

6

Overzicht van werkgelegenheidseffecten
maken in het kader van de Agenda van
Twente, Innovatieroute en Innovatiesprong.
Uiterlijk in 2015 wordt bezien of de Agenda
van Twente na 2017 een vervolg kan
krijgen.
Er komt een notitie over het
ombuigingsvoorstel m.b.t. het beëindigen
van de taken duurzaamheid en
milieusamenwerking.

Wordt bezien na afronding
besluitvorming over
heroriëntatie samenwerking in
Twente.
Opdracht verstrekt aan
Kennispunt Twente.

5

12-2-2014

7

1-3-2015

6

12-2-2014

7

7

12-11-2014

4

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.
De griffiers wordt gevraagd te kijken naar
het amendement van Almelo m.b.t.
toezichthoudende taken.

8

12-11-2014

6

Communicatie m.b.t. uitvoering
Innovatiesprong richting gemeenteraden

1-1-2015

1-3-2015

Er is een concept-plan van
aanpak.

1-04-2015

Het portefeuillehoudersoverleg
heeft op 12 juni 2013 al
aangegeven facilitering van de
overleggen te willen
continueren. Inmiddels is er
ambtelijke werkgroep gestart
die onderzoek doet naar
alternatieve
financieringsvormen.
Stand van zaken geagendeerd
voor regioraad van 11 februari
2015
Geagendeerd voor regioraad
van 11 februari 2015

1-03-2015

pm

Amendement is gestuurd aan
voorzitter griffiersoverleg met
verzoek dit te agenderen voor
overleg van de griffiers.
Gebeurt bij de jaarlijkse staat
van de Innovatiesprong. Voorts

wordt verbeterd. Daarbij wordt ook aandacht
besteed aan de rol van innovatieplatforms
inclusief Kennispark.

9

12-11-2015

7

Het vraagstuk van de invoering van betaald
parkeren en het aanwenden van de BDU
wordt nader voorgelegd aan de wethouders
Mobiliteit.

15-1-2015

heeft Kennispark Twente
toegezegd via nieuwsbrief
raden te informeren over de
ontwikkelingen en de raden te
zullen bezoeken.
Portefeuillehouders Mobiliteit
hebben positief geadviseerd en
dagelijks bestuur heeft
inmiddels besloten uit BDU
subsidie te verstrekken.

