Besluitenlijst regioraad d.d. 15 oktober 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 P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
De heer mr. drs. M. Sijbom (Losser)
De heer J. Bron (Hengelo)
Leden c.q. plaatsvervangende leden regioraad (Algemeen Bestuur)
De heer A.G.P. Hümmels (Almelo)
Mevrouw A.J. Timmer (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 G.J. Kok (Haaksbergen)
De heer W. Briggeman (Haaksbergen)
Mevrouw D. Geurts-Bakker (Hellendoorn)
De heer J. Vis (Hengelo)
Mevrouw J. Rohaan-Vlijm (Hof van Twente)
Mevrouw A.G.M. Visschedijk-ten Veldhuis (Losser)
De heer drs. T.J. Schouten (Oldenzaal)
De heer M.J.E. Oude Remmerink (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer W.J.M. Muller als vervanger van 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)
De heer C. van Dijk als vervanger van mevrouw C. ter Riet (Wierden)

Met kennisgeving afwezig
De heer H. van Agteren (DB, Enschede)
De heer I. Kahraman (Rijssen-Holten)
Mevrouw C. ter Riet (Wierden)
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Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Namens de regioraad spreekt de
voorzitter het medeleven uit aan de heer Hofland, burgemeester van Rijssen-Holten vanwege een aan
hem en zijn gezin geuite bedreiging.
De heer Hümmels verwelkomt de leden van de regioraad in het stadhuis van Almelo.
Vervolgens doet de voorzitter mededeling van de afwezigen en vervanging (zie hiervoor onder
Aanwezig en Met kennisgeving afwezig).
De regioraad stelt de agenda vast.
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Besluitenlijst van de regioraad van 1 juli 2015

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
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Brief d.d. 2 oktober 2015 van de colleges van burgemeester en wethouders van Almelo,
Borne, Enschede, Hof van Twente, Oldenzaal en Twenterand inzake “herfstcompromis’

Na ampele beraadslaging en een schorsing deelt de voorzitter mee dat hij, gehoord de discussie, als
procesverantwoordelijke uiterlijk maandag 19 oktober 2015 aan de raden en colleges een brief stuurt
waarin hij verzoekt:
1. het gaande proces te continueren;
2. de brief van de zes colleges te betrekken bij de besluitvorming en daarbij een uitspraak te
doen over de instelling van de adviescommissie voor raadsleden en het opheffen van de limiet
op het aantal commissies/portefeuilleberaden;
3. in het bestuur van het Twentebedrijf een lid van elk college op te nemen i.p.v. van drie leden
die door groepen van gemeenten worden aangewezen.
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Rondvraag

De voorzitter deelt mee, dat op 11 november a.s. de volgende reguliere regioraad wordt gehouden. Bij
de planning van de vergaderingen van het dagelijks bestuur wordt er rekening mee gehouden dat de
stukken voor de regioraad 3 weken van te voren op extranet worden geplaatst. Door omstandigheden
is de volgende DB-vergadering verplaatst naar 26 oktober. Daardoor is er een kortere toezendtermijn.
De voorzitter stelt voor om de datum van 11 november (die immers in ieders agenda staat) niet te
wijzigen en dit keer een kortere toezendtermijn aan te houden. De regioraad stemt hiermee in.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering.

