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Datum
Voorzitter

: Maandag 10 januari 2011
: drs. F.A.M. Kerckhaert (plv.)

Plaats
Secretaris

: Regiokantoor, Bestuurskamer
: dr. J.M.E. Traag

Tijdstip

: 14.30

uur

:
Aanwezig

Afwezig,
m.k.

heren:
mevrouw

drs. F.A.M. Kerckhaert (plv. voorzitter), J.H. Coes, drs. K.B. Loohuis, H. van Agteren, mr. R.S. Cazemier en drs. T.J. Schouten
dr. J.M.E. Traag

: P.E.J. den Oudsten

Onderwerp

Voorstel/advies

Beslissing

Actie door

1. Kennis te nemen van de passages in het
Regeerakkoord over krachtig bestuur.
2. In te stemmen met de hoofdlijnen voor de
invulling van krachtig bestuur in Twente
(Twentse koers).
3. In te stemmen met het organiseren van
een conferentie voor de 14 Twentse
gemeenten voor een verdere uitwerking
van deze Twentse koers.
4. De organisatie opdracht te geven deze
conferentie verder voor te bereiden.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met
3 en heeft nog enkele suggesties en aanvullingen (opname Wgr-plus in de discussie)
voor het programma c.q. de uitgangspunten. Het
college van GS zal ook worden uitgenodigd,
naast de colleges van B&W van de 14
Secretaris/communicatie
gemeenten. De externe partners in deze ronde
e
niet, mogelijk in een 2 ronde.

A - Algemeen/bestuurlijk
1.

Krachtig bestuur in Twente (reg.nr.
11000005).

De organisatie gaat aan de slag en het streven
is de conferentie eind februari, begin maart te
laten plaatsvinden.
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B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Samenwerking tussen het nieuwe kabinet en
de stadsregio’s (Verkeer en Vervoer)
(reg.nr. 11000006).

Kennisnemen van:
Het DB neemt kennis van de voorstellen 1 en 2 en
1. de brief van de 7 stadsregio’s welke op 16 wenst de portefeuillehouder succes in de
december jl. in het NMB aan de Minister
gesprekken.
LO/mobiliteit
van I&M is aangeboden met daarin het
aanbod van de 7 stadsregio’s om te komen
tot samenwerking tussen kabinet en
stadsregio’s;
2. de portefeuillehouder Mobiliteit namens uw
bestuur te machtigen tot het sanctioneren
van onze bijdrage aan de verdere
uitwerkingsnotitie.

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Taskforce Economie Twente
(reg.nr. 11000007).

Kennisnemen van de inhoud van de
presentatie van de Taskforce Economie
Twente en kennisnemen van het verslag van
de Twente Top d.d. 13 november 2010.

Het DB heeft kennisgenomen van de informatie
LO/werken
rondom de taskforce. Als aanvulling wordt
opgemerkt dat beroepsgericht (technisch)
onderwijs voor het profiel van Twente belangrijk
is. Verwezen wordt in dat kader naar het TTOA en
afgesproken wordt dat de uitkomsten van het
TTOA een keer op de agenda komen van het DB.

D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen
1.

Brief aan college Gedeputeerde Staten over
taken wonen (reg.nr. 11000008).

E – Financiën
-F – Algemene personele aangelegenheden
-G – Gezondheid
-H – Veiligheid
--

Kennis te nemen van de brief die het dagelijks
bestuur van Regio Twente aan Gedeputeerde
Staten verzendt over het overdragen van de
taken op het gebied van wonen.

Het DB heeft kennisgenomen van de betrokken
brief.

LO/ruimte en vrije tijd
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I – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 13 december
2010;

a. Conform vaststellen.

b. Bestuurscommissies:
-

b.

c. Portefeuilleoverleggen:
-

c.

d. Overige:
-

d.

2.

Ingekomen stukken.

Conform voorstel.

3.

Uitnodigingen.

--

4.

Rondvraag.

Het DB stelt het verslag conform vast.

-

Het DB stemt in met het voorstel.

Opgemerkt wordt dat niet alle stukken op de
website van Regio Twente te vinden zijn. De
organisatie gaat hiermee aan de slag.
Verder wordt opgemerkt dat de door een
gemeente voorgestelde verplaatsing van de
herfstvakantie wellicht beter eerst afgestemd had
kunnen worden op Twentse schaal.

Communicatie

