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Ag.
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15

Actiepunt

Planning

Stand van zaken

1

Datum
vergadering
03-07-2013

Uitbreiding aantal vergaderingen c.q.
invoering informatieve bijeenkomsten
bezien

1-01-2016

2

13-11-2013

8

Overzicht van werkgelegenheidseffecten
maken in het kader van de Agenda van
Twente en Innovatiesprong.

1-11-2015

3

12-2-2014

4

Uiterlijk in 2015 wordt bezien of de Agenda
van Twente na 2017 een vervolg kan
krijgen.

1-11-2015

4

12-2-2014

6

Er komt een notitie over het
ombuigingsvoorstel m.b.t. het beëindigen
van de taken duurzaamheid en
milieusamenwerking.

1-12-2015

5

12-2-2014

7

Beleidskader aan regioraad voorleggen
voor het aanhouden van reserves voor

1-01-2016

Samenstelling regioraad en
positie raden is onderdeel
besluitvorming over rapport
‘Samenwerken doen we zelf’.
Opdracht verstrekt aan
Kennispunt Twente.
Rapportage AvT wordt
omstreeks 1 november 2015
verwacht.
Plan van aanpak is in
voorbereiding. Start debat
Twentse gemeenten voorzien in
najaar 2015.
In het regioraadsvoorstel over
de bestuursrapportage 2015 is
vermeld dat het DB in het najaar
van 2015 met een voorstel in de
regioraad komt over de concrete
invulling van alternatieve
financiering. De finale
behandeling van de notitie is
voorzien in het
portefeuillehoudersoverleg
Milieu Afval Duurzaamheid van
26 november 2015. Daarna
wordt de notitie voorgelegd aan
het DB. De regioraad wordt
vervolgens schriftelijk
geïnformeerd.
N.a.v. regioraad van 11 februari
2015 is hiervoor vervolgproces

tarieftaken en/of overgedragen
(overheids)taken.

6

12-2-2015

7

7

1-7-2015

3

8

1-7-2015

4

De ingestelde reserves worden aan een
nadere brede verdieping onderworpen met
betrokkenheid van de 14 gemeenten en
rekening houdend met de ontwikkelingen
die voortvloeien uit de commissie Robben.
Uiteenzetten hoe wordt omgegaan met
eventuele kosten die voortvloeien uit
implementatie vernieuwde samenwerking
in Twente.

1-01-2016

Voorstel aan regioraad voorleggen over

1-11-2015

1-11-2015

in gang gezet, in combinatie met
punt 6. De resultaten van de
voorbereidingsgroep namens de
Twentse gemeenten zijn eind
augustus opgeleverd. De
resultaten daarvan en een
procesvoorstel voor het vervolg
zijn op 24 september 2015
behandeld in het
portefeuillehoudersoverleg
financiën. In het vervolgtraject
worden de inhoudelijke
portefeuillehouders(overleggen),
de auditcommissie, de
gemeenten en de
ontwikkelingen n.a.v. commissie
Robben meegenomen. Naar
verwachting levert dit in de
eerste helft van 2016 een nieuw
bestuursvoorstel op.
Zie punt 5 (beleidskader
reserves/tarieftaken).

De voorstellen over vernieuwde
samenwerking liggen
momenteel voor ter
besluitvorming bij gemeenten.
Hierover wordt medio november
reactie verwacht. Naar
aanleiding van die
besluitvorming zijn de mogelijke
implementatiekosten in beeld te
brengen. Een globale vooruitblik
van de kosten is opgenomen in
de met de voorstellen
meegezonden bedrijfsplannen.
De regioraad informeren dat

invulling restant taakstelling van € 40.000
binnen domein Gezondheid.

9

1-7-2015

5

Er wordt een verduidelijkende memo over
OZJT uitgebracht

1-11-2015

10

1-7-2015

6

Notitie aan regioraad voorleggen over
ambities m.b.t. lobby Brussel.

1-11-2015

de invulling van de restant
taakstelling van € 40.000,- wordt
meegenomen bij de opstelling
van de programmabegroting
2017 (vaststelling door de
regioraad medio 2016)) en haar
verdere uitwerking zal krijgen in
de productenraming die door de
bestuurscommissie Publieke
Gezondheid wordt vastgesteld
Informatie is geplaatst op
extranet onder regioraad,
vervolgens Documenten ter
kennisname.
Er zal in november 2015 een
schriftelijke rapportage
plaatsvinden.

