Besluitenlijst regioraad d.d. 11 november 2015

Aanwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter de heer dr. G.O. van Veldhuizen (Enschede)
Secretaris mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos (Regio Twente)
De heer J.H. Coes (Hellendoorn)
De heer drs. R.G. Welten (Borne)
De heer mr. drs. M. Sijbom ((Losser)
De heer H. van Agteren (Enschede)
De heer drs. J. Bron ( Hengelo)
Leden c.q. plaatsvervangende leden regioraad (Algemeen Bestuur)
De heer A.G.P. Hümmels (Almelo)
De heer N.A.M Lansink Rotgerink (Borne)
De heer J.G.A. Kleissen (Dinkelland)
Mevrouw A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Dinkelland)
De heer J. Kort (Enschede)
De heer G.J. Kok (Haaksbergen)
De heer W. Briggeman (Haaksbergen)
De heer J.H. Vis (Hengelo)
Mevrouw D. Geurts-Bakker (Hellendoorn)
Mevrouw J. Rohaan-Vlijm (Hof van Twente)
De heer J. van Essen (Losser) als vervanger van mevrouw A.G.M. Visschedijk-ten Veldhuis
De heer M.J.E. Oude Remmerink (Oldenzaal)
De heer drs. T.J. Schouten (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer I. Kahraman (Rijssen-Holten)
De heer G.J. Ophof (Tubbergen)
Mevrouw E. Volmerink (Tubbergen) als vervanger van heer R.H. de Witte
De heer drs. G.J. Binnenmars (Twenterand)
De heer H. Veurink (Twenterand)
De heer C. van Dijk (Wierden)als vervanger van mevrouw C. ter Riet
Mevrouw D. Span (Wierden)

Met kennisgeving afwezig
De heer P. van Zwanenburg (lid DB, Hof van Twente)
Mevrouw A.J. Timmer (Almelo)
De heer R.H. de Witte (Tubbergen)
Mevrouw C. ter Riet (Wierden)
Mevrouw A.G.M. Visschedijk-ten Veldhuis (Losser)

1

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze 50e en laatste bijeenkomst van
deze regioraad in de huidige wijze van samenstelling. Namens de raad en het college van Oldenzaal
verwelkomt de heer Schouten de leden van de regioraad in het stadhuis van Oldenzaal.
Vervolgens doet de voorzitter mededeling van de afwezigen en vervanging (zie hiervoor onder
Aanwezig).
De regioraad stelt de agenda vast.
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Besluitenlijst van de regioraad van 15 oktober 2015

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3

Ingekomen stukken

De brief van de provincie Overijssel d.d. 21 september 2015 inzake jaarrekening 2014 en begroting
2015.wordt voor kennisgeving aangenomen.

4

Vaststellen Geactualiseerd treasurystatuut Regio Twente

Toelichting voorstel
Op 30 september 2015 is door de regioraad een nieuwe Financiële verordening Regio Twente
vastgesteld, die op 1 januari 2016 in werking treedt. Daarin is in artikel 12 onder meer vastgelegd dat,
wanneer daar aanleiding toe bestaat, ook het treasurystatuut geactualiseerd wordt en aan de
regioraad ter vaststelling wordt voorgelegd.
Voorstel
1. Het Treasurystatuut Regio Twente 2016 vast te stellenen in werking te laten treden op 1
januari 2016.
2. Het op 30 juni 2010 vastgestelde Treasurystatuut Regio Twente 2010.in te trekken met ingang
van 1 januari 2016.
Besluit
De heer Welten neemt de suggestie van de heer Beens over om in het controleprotocol de
woorden ‘bij voorkeur’ te schrappen, aangezien dat te vrijblijvend is. De rating moet
plaatsvinden door 2 erkende ratingbureaus.
Overigens wordt conform besloten.

5

Begrotingswijziging Mobiliteitstaak

Toelichting voorstel
In de programmabegroting 2015 van Regio Twente staan nog alle financiële middelen opgenomen die
voor het taakveld mobiliteit (Wgr-plustaak) voor dat jaar beschikbaar zijn. Doordat bij het opstellen van
de begroting 2015 (begin 2014) nog niet duidelijk was of de Wgr-plustaak ook feitelijk door het
parlement zou worden afgeschaft, is de mobiliteitstaak ook in financiële zin nog volledig in de
programmabegroting 2015 opgenomen.
Zoals bekend, is december 2014 door de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de Wgrplusregio’s. Dit besluit is op 1 januari 2015 in werking getreden. Mede door goede samenwerking
tussen provincie Overijssel en Regio Twente is de overgang van de taak (in al zijn facetten) op een
goede wijze verlopen.
Voorstel
1. In te stemmen met de budgettair neutrale begrotingswijziging 8 (bijlage 1)

2. In te stemmen met het aanwenden van de bestaande gemeentelijke bijdrage Mobiliteit in 2015
en 2016 voor:
a. Eventueel resterende desintegratiekosten inzake de overgang van de mobiliteitstaak naar
de provincie Overijssel
b.Twentse belangenbehartiging verkeer en vervoer
c. Cofinanciering Interregprojecten op het gebied van mobiliteit
d. TEN-T (Continuering regionale inzet TEN-T)
Besluit
De portefeuillehouder zegt dat 2015 en 2016 overgangsjaren zijn. Met ingang van 2017 zal een
integrale afweging worden gemaakt, waarna conform wordt besloten.
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Begrotingswijziging domein gezondheid

Toelichting voorstel
Op 2 april 2015 heeft de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid (BC PG )geconstateerd dat het op
dat moment niet correct was om een programmabegroting 2016 door te geleiden naar de regioraad.
Dit omdat op dat moment er voor 2016 geen vastgestelde bestuursagenda (meerjarige bestuurlijke
opdracht van gemeenten aan de GGD) voorlag. De doorlooptijd van de huidige vigerende agenda
eindigt 2016. Besluitvorming over de agenda 2016-2019 had nog niet plaatsgevonden.
Voorstel
De wijziging van de begroting 2016 vast te stellen.
Besluit
De heer Coes deelt mee dat het restant bezuinigingstaakstelling van € 40,000,- niet ten laste van het
primaire proces zal gaan, waarna conform wordt besloten.

7

Programma Innovatiesprong 2016

Toelichting voorstel
Op 20 juni 2012 heeft de regioraad ingestemd met het investeringsprogramma Innovatiesprong
Twente als voortzetting van het investeringsprogramma Agenda van Twente/Innovatieroute (20072012) en de verdeling van de op dat moment resterende middelen aan de vijf programmalijnen van de
Innovatiesprong. In de periode daaropvolgend is voor alle programmalijnen aanvullende
besluitvorming aan de regioraad voorgelegd. In dit voorstel wordt ingegaan op de voortgang en het
beschikbaar stellen van de bijdragen voor 2016 (de een na laatste tranche van de beschikbaar
gestelde middelen).
Voorstel
1. Kennis te nemen van de voortgang van de vijf programmalijnen van de Innovatiesprong;
2. De bijdragen voor de vijf programmalijnen voor 2016 beschikbaar te stellen.
Besluit
De voorzitter zegt toe dat meer inzicht zal worden gegeven over voortgang en resultaten van de
programmalijnen, waarna conform wordt besloten.

8

Benoeming lid in EUREGIO-Raad

Toelichting voorstel
Op grond van de Regeling Regio Twente (artikel 5, lid 1, sub 8 ) behoort het tot de taak van Regio
Twente om de Twentse afvaardiging voor de Euregio-organen te regelen. De zittingsperiode van deze
afvaardiging is gekoppeld aan de algemene zittingsperiode van de gemeenteraden.
Voorstel
De heer drs. G.J. Binnenmars in de plaats van de heer B. Oudendijk te benoemen in de EUREGIORaad.

Besluit
Conform.

9

Stand van zaken besluitvorming aanpassing regeling Regio Twente en vaststelling
regeling Twentebedrijf
De voorzitter geeft aan dat 11 gemeenteraden met het voorstel voor de vernieuwde samenwerking
hebben ingestemd. De gemeenten Almelo, Enschede en Rijssen-Holten zullen nog een besluit
nemen.

10
Rondvraag
De heer Briggeman merkt op dat hij mandaat heeft van de regioraad inzake de benoeming van de
accountant. Omdat dit de laatste vergadering van de regioraad is wordt afgesproken dat er een
schriftelijke rapportage aan de regioraad zal plaatsvinden.
Hierna geeft de voorzitter een terugblik op de periode sinds 2007 toen de regioraad in deze
samenstelling voor het eerst bijeen kwam. Hij dankt de gemeenten en hun vertegenwoordigers voor
de grote betrokkenheid en inzet voor de Twentse samenwerking. Voor elk regioraadslid is er een
pakje krentenwegge en een boek over de branding van Twente.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering.

