Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 25 februari 2016

Aanwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter de heer G.O. van Veldhuizen
Lid de heer R.G. Welten (Borne)
Secretaris mevrouw G.J.M. Vos
Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur
De heer F.J. Cornelissen als vervanger van mevrouw A.J. Timmer (Almelo)
De heer J.G.A. Kleissen (Dinkelland)
De heer P.G. Welman (Enschede)
De heer G.J. Kok (Haaksbergen)
De heer J.H. Coes (Hellendoorn)
De heer J. Bron (Hengelo)
De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
De heer M. Sijbom (Losser)
DE heer R.G.H. Christenhusz (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer R.H. de Witte (Tubbergen)
De heer G.J. Binnenmars (Twenterand)
De heer T.P. de Putter (Wierden)
Voorts
De heer H.M. Bolhaar (verslag)

1

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
De heer Van Zwanenburg deelt mee, dat uit het portefeuillehoudersoverleg Economische
Zaken/Arbeidsmarkt een werkgroepje is samengesteld die gaat bezien hoe de bestuurscommissie
Agenda van Twente wordt ingericht. Voorts meldt hij dat het initiatief is genomen om gezamenlijk
acquisitie op te pakken. Alle gemeenten verstrekken daarvoor in 2016 een financiële bijdrage.
Gestreefd wordt naar een vijfjarenplan, waarbij de voorkeur uitgaat naar een financiering uit de
reguliere begroting van Regio Twente.

2

Besluitenlijst van de regioraad van 13 januari 2016

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het
algemeen bestuur

Toelichting voorstel
In verband met de vernieuwde samenwerking per 1 januari 2016 is er per deze datum geen sprake
meer van de regioraad maar van het algemeen bestuur. Dit vergt een aanpassing van het reglement
van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden.

Voorstel
Het reglement vast te stellen.
Besluit
Conform.

4

Intrekken diverse verordeningen

Toelichting voorstel
In verband met het afschaffen van de Wgr-plus en de wijziging van de Regeling Regio Twente dienen
enkele verordeningen te worden ingetrokken.
Voorstel
In te trekken:
1. Verordening bestuurscommissie Regio Twente-Netwerkstad;
2. Partiële Regionale Huisvestingsverordening 2009 voor het grondgebied van de gemeenten
Hengelo en Enschede.
3. Verordening Informatie en Servicepunt Milieu
Besluit
Conform.

5

Procedure nieuw beleid/intensiveren bestaand beleid

Toelichting voorstel
Sinds 1 januari 2016 is sprake van een nieuwe wijze van Twentse samenwerking, waarbij een tweetal
collegeregelingen (Regio Twente en Twentebedrijf) de natuurlijke landingsplek vormen voor Twentse
samenwerking. Daarbij ontstaan ook vragen voor nieuwe vormen van samenwerking en/of nieuw
beleid. Op dit moment gelden daarvoor nog de kaders en afspraken van Regio Twente ‘oude stijl’, die
door het algemeen bestuur (regioraad) op 12 november 2014 zijn vastgesteld.
Voorstel
1. De huidige procedure m.b.t. voorstellen voor nieuw beleid/intensiveren bestaand beleid te
bekrachtigen.
2. Kaders c.q. handvatten voor eventueel gewenste (tijdelijke) wijzigingen daarin te benoemen,
rekening houdend met de ontwikkelingen van Regio Twente en Twentebedrijf.
Besluit
Conform.
Kennis genomen wordt van de mededeling van de heer Welten dat de portefeuillehouders Financiën
aan het algemeen bestuur een advies voorleggen naar aanleiding van de voorstellen die er vanuit de
diverse portefeuilleoverleggen zijn met betrekking tot nieuw beleid voor 2017. Dit wordt met een
oplegger van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorgelegd. Als die voorstellen zouden
leiden tot een uitzetting van middelen zal er een (extra) vergadering van het algemeen bestuur worden
gehouden. Het is vervolgens aan het algemeen bestuur om een afweging te maken.
6

Bestuurlijke inrichting Regio Twente

Toelichting voorstel
Op 13 januari heeft de voorzitter aan het algemeen bestuur en op 21 januari 2016 aan het presidium
van de Twenteraad de Houtskoolschets bestuurlijke inrichting gepresenteerd. De reflectie die daarop
is ontvangen is verwerkt in de notitie Bestuurlijke inrichting Regio Twente.
Voorstel
In te stemmen met:
1. de in de notitie onder 4 opgenomen bestuurlijke inrichting;

2. de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen bij het
algemeen bestuur kenbaar te maken met betrekking tot de instelling van de
bestuurscommissie Agenda van Twente;
3. per 1 april te starten met de bestuurscommissie Agenda van Twente in oprichting en de
colleges te verzoeken een voordracht te doen voor een (plv) lid;
4. de vaststelling van het eerste werkprogramma i.p.v. in 2016 in 2017 te programmeren.

Besluit
Conform. Het organogram wordt m.b.t. de onderlinge verhoudingen aangepast.
7

Rondvraag

De voorzitter deelt mee, dat het profiel voor de twee leden van het dagelijks bestuur bijna gereed is. In
de tweede week van maart 2016 zal dit aan de leden van het algemeen bestuur worden gestuurd.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering.

