Besluitenlijst regioraad d.d. 30 september 2015

Aanwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter de heer J.H. Coes (Hellendoorn)
Secretaris mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos (Regio Twente)
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)
Mevrouw A.J. Timmer (Almelo)
De heer H.J.M. Schothuis als vervanger van de heer N.A.M. Lansink Rotgerink (Borne)
Mevrouw A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Dinkelland)
De heer J. Kort (Enschede)
De heer G.J. Kok (Haaksbergen)
De heer J.H.J. Rouwenhorst als vervanger van de heer W. Briggeman (Haaksbergen)
Mevrouw D. Geurts-Bakker (Hellendoorn)
De heer G.H.M. ten Brummelhuis als vervanger van de heer 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 C. van Dijk als vervanger van mevrouw C. ter Riet (Wierden)

Met kennisgeving afwezig
De heer N.A.M Lansink Rotgerink (Borne)
De heer J.G.A. Kleissen (Dinkelland)
De heer W. Briggeman (Haaksbergen)
De heer drs. J. Bron (Lid DB, Hengelo)
De heer J.H. Vis (Hengelo)
De heer mr. drs. M. Sijbom ((lid DB, Losser)
De heer I. Kahraman (Rijssen-Holten)
De heer H. Veurink (Twenterand)
Mevrouw D. Span (Wierden)
Mevrouw C. ter Riet (Wierden)
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Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergaderring en heet een ieder welkom. Namens de raad en het college van
Almelo verwelkomt mevrouw Timmer de leden van de regioraad in het nieuwe stadhuis.
Vervolgens doet de voorzitter mededeling van de afwezigen en vervanging (zie hiervoor onder
Aanwezig) en attendeert hij de leden van de regioraad op de Staat van Innovatief Twente op 29
oktober en de tweede radenconferentie over het onderwerp Werk en Economie op 19 november 2015.
De regioraad stelt de gewijzigde agenda vast nadat de voorzitter op een vraag van de heer Muller
heeft meegedeeld dat het verzoek van de heer Kort overeenkomstig het reglement van orde door hem
op de agenda is geplaatst.
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Besluitenlijst van de regioraad van 1 juli 2015

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. Naar aanleiding van het overzicht actiepunten regioraad:
a. deelt de voorzitter mee, dat de tekst onder nummer 8 (taakstelling domein Gezondheid) niet in
overeenstemming is met hetgeen in de besluitenlijst vermeld is en dat de tekst van de
besluitenlijst daaraan zal worden aangepast.
b. wordt naar aanleiding van de vraag van de heer Hümmels over de kosten die voortvloeien uit
implementatie vernieuwde samenwerking in Twente (nummer 7) meegedeeld dat deze nog
niet bekend zijn en dat de toezegging gestand wordt gedaan.
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Aanwijzing voorzitter Regio Twente

Toelichting voorstel
In verband met het vertrek van de heer De Graaf dient er opnieuw in het voorzitterschap te worden
voorzien.
Voorstel
De heer dr. G.O. van Veldhuizen met ingang van 2 oktober 2015 aan te wijzen tot voorzitter.
Besluit
Met 626.138 stemmen wordt de heer Van Veldhuizen aangewezen als voorzitter.
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Vaststellen geactualiseerde:
1. controleverordening en financiële verordening;
2. controleprotocol voor de accountantscontrole;
3. overzicht van toepassing zijnde- wet en regelgeving voor de accountantscontrole
2015.

Toelichting voorstel
De controle verordening is de wettelijke uitwerking omtrent de controle op het financiële beheer en op
de inrichting van de financiële organisatie van Regio Twente. De financiële verordening is gebaseerd
op artikel 212 van de Gemeentewet en hierin worden de uitgangspunten vastgelegd voor het
financiële beleid, financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. In het protocol
accountantscontrole geeft uw raad nadere aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte van de
accountantscontrole en de daardoor geldende normstellingen.
Voorstel
1. In te stemmen met de geactualiseerde controle verordening en financiële verordening (bijlage 1
en 2).
2. In te stemmen met het geactualiseerde controleprotocol voor de accountantscontrole (bijlage 3).
en het op 16 november 2011 vastgestelde protocol rechtmatigheidscontrole in te trekken.
3. In te stemmen met het geactualiseerd overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor
de accountantscontrole 2015 (bijlage 4).
Besluit:
Conform.
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Wijziging begroting 2016 Regio Twente wat betreft het programma Ontwikkelagenda
Netwerkstad Twente

Toelichting voorstel
Omdat verwacht wordt dat er voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de
Netwerkstad minder geld nodig is dan werd begroot om de programmadoelen voor 2016 te behalen
verzoekt de bestuurscommissie Netwerkstad uw raad om een gewijzigde (verlaagde) begroting voor
het programma Netwerkstad 2016 vast te stellen.
Voorstel
In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging 2016 nr. 3 met betrekking tot het programma
Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente, waarmee de omvang van het programma terug wordt gebracht
van € 395.051 naar € 300.000.
Besluit
Conform.
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Motie Enschede Betekenisvolle besluitvorming regionale samenwerking

Dit agendapunt is aan de agenda toegevoegd op verzoek van de heer Kort. De voorzitter geeft de
heer Kort de gelegenheid hierover als eerste het woord te voeren, waarna hij de overige leden in de
gelegenheid stelt te reageren. De voorzitter beantwoordt de vragen van de heer Kort. Na ampele
discussie en een korte schorsing van de vergadering doet de voorzitter:
1. de toezegging dat hij als procesverantwoordelijke de initiatiefnemers van het voorstel voor een
aanvullende besluitvorming zal verzoeken morgen hierover een brief te sturen aan de raden
en colleges;
2. het voorstel om over 2 weken (op 15 oktober omstreeks 18.00 uur) een extra vergadering van
de regioraad te houden om op basis van voor alle gemeenten gelijke informatie het voorstel
voor de aanvullende besluitvorming te bespreken;
3. de oproep om het inmiddels lopende besluitvormingsproces door te laten gaan.
De regioraad ondersteunt het vorenstaande. Op basis hiervan deelt de heer Kort mee, dat hij afziet
van het indienen van de motie.
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Rondvraag

De heer Hümmels biedt aan om na te gaan of de extra regioraadsvergadering wederom in het
stadhuis van Almelo kan plaatsvinden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering.

