Bijlage 1
Verordening Informatie en Servicepunt Milieu (1 december 2005)
De regioraad van Regio Twente;
Overwegende, dat in artikel 5, lid 1, sub 3 onder a van de regeling Regio Twente is bepaald, dat de
regioraad de uitvoering van de coördinerende werkzaamheden en taken op milieugebied, niet zijnde
milieuhandhaving, bij verordening zal uitwerken;
Besluit:
Artikel 1
De coördinerende werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub 3 onder a van de Regeling Regio
Twente worden uitgeoefend onder de naam: Informatie en Servicepunt Milieu.
Artikel 2
De activiteiten van het Informatie en Servicepunt Milieu hebben in ieder geval betrekking op:
1.
Het bijhouden van landelijke, provinciale en gemeentelijke ontwikkelingen op milieugebied in
brede zin;
2.
Het overzicht houden van milieukennis en –kunde binnen en buiten de regio (ook bij derden)
en het fungeren als informatiepunt voor de beantwoording van vragen op dit terrein;
3.
Het inventariseren van en inzicht hebben in de wensen en behoeften bij de deelnemende
gemeenten door het actief onderhouden van een netwerk;
4.
Het naar de deelnemende gemeenten vertalen van consequenties van het provinciaal
milieubeleid;
5.
De jaarlijkse programmering en verslaglegging van projecten en andere werkzaamheden;
6.
Het in verband met het onder 5 bepaalde jaarlijks opstellen van een milieuprogramma op
basis van een behoeftepeiling bij de deelnemende gemeenten;
7.
Het monitoren van (het proces van) lopende milieuprojecten;
8.
Het instandhouden van een (periodiek bijeenkomend) overleg- en afstemmingsplatform (zowel
bestuurlijk als ambtelijk) van de deelnemende gemeenten;
9.
Het naar behoefte verfijnen van het onder 8 bedoelde platform in onderwerpgerichte
werkgroepen.
Artikel 3
1.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de activiteiten van het Informatie en Servicepunt
Milieu berust bij het portefeuillehoudersoverleg Milieu, waarin van elke deelnemende
gemeente de portefeuillehouder Milieu of zijn plaatsvervanger zitting heeft.
2.
Het portefeuillehoudersoverleg Milieu wijst uit zijn midden een voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter aan en komt tenminste twee keer per jaar bijeen.
3.
Besluiten als bedoeld in artikel 4, lid 1 en artikel 5 worden genomen bij een volstrekte
meerderheid van stemmen. Een portefeuillehouder beschikt over het aantal stemmen dat
overeenkomt met het aantal inwoners van zijn gemeente bij aanvang van het kalenderjaar.
Artikel 4
1.
Het portefeuillehoudersoverleg Milieu bepaalt de omvang van de formatie die voor het
Informatie en Servicepunt Milieu beschikbaar is en de functie-eisen die aan de medewerker(s)
worden gesteld. De medewerker(s) is/zijn in dienst bij Regio Twente.
2.
De aansturing van de medewerker(s) op activiteiten en de te volgen werkwijze geschiedt door
het portefeuillehoudersoverleg Milieu. De dagelijkse leiding wordt verzorgd door de directeur
van de sector Wonen Werken & Mobiliteit.
Artikel 5
1.
Het portefeuillehoudersoverleg Milieu verstrekt jaarlijks voor 1 maart aan het dagelijks bestuur
een opgave van de voorziene kosten van het Informatie en Servicepunt Milieu voor het
daaropvolgende kalenderjaar. De kosten voor het basisjaar 2005 worden gesteld op € 87.000
op jaarbasis.
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2.

Het portefeuillehoudersoverleg Milieu verstrekt jaarlijks voor 1 maart aan het dagelijks bestuur
een opgave van de werkelijke kosten van het Informatie en Servicepunt Milieu in het
voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 6
De vergaderingen van het portefeuillehoudersoverleg Milieu worden ambtelijk voorbereid door het
Regionaal Ambtelijk Milieu (ISP) Overleg.
Artikel 7
De kosten van het Informatie en Servicepunt Milieu worden jaarlijks over de deelnemende gemeenten
verdeeld op basis van het inwoneraantal per 1 januari van het betreffende kalenderjaar. De
gemeenten betalen bij wijze van voorschot voor 16 januari en 16 juli telkens de helft van hun bijdrage.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op 1 december 2005.
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Informatie en Servicepunt Milieu.
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Bijlage 2
e

Besluit tot 1 wijziging van de verordening ISP
De regioraad van Regio Twente;
e

Besluit tot 1 wijziging van de verordening ISP zoals gekoppeld aan gemeenschappelijke regeling
Regio Twente
overwegende
dat op 1 december 2005 in werking getreden verordening INFORMATIE EN SERVICEPUNT MILIEU
TWENTSE GEMEENTEN in werking is getreden;
dat recente ontwikkelingen (o.a. de bestuurlijke veranderingen van Regio Twente en de sinds 1 juli
2007 doorgevoerde reorganisatie, in combinatie met de hernieuwde politiek-bestuurlijke aandacht
voor klimaat en duurzaamheid ) aanleiding zijn om de verordening op het punt van de bestuurlijke
aansturing aan te passen;
(plus dat deze wijzigingen betrekking hebben op een aantal tekstuele en inhoudelijke punten )
Besluiten:

1. Artikel III t/m VII te vervallen
2. Deze verordening in te laten gaan op1 januari 2009

e

1 wijziging van verordening informatie en servicepunt milieu Twentse gemeenten d.d.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de regioraad van ……………….

secretaris,

voorzitter,

Dr. J.M.E.Traag

P.E.J. den Oudsten
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