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Actie door

A - Algemeen/bestuurlijk
1.

Concept-agenda regioraadsvergadering d.d.
11 mei 2011 (reg.nr. 11002675).

In te stemmen met de concept-agenda.

Het DB stelt de agenda vast met enkele
wijzigingen.

2.

Concept-lijst ingekomen stukken
regioraadsvergadering d.d. 11 mei 2011
(reg.nr. 11002507).

In te stemmen met bijgaand regioraadsvoorstel.

Het DB stemt in met het voorstel.

3.

Overdracht aandelen Twence
(reg.nr. 11002674).

Met het concept regioraadsvoorstel in te
stemmen.

Het DB stemt in met het voorstel met dien
verstande dat ze:
- advies 1 (artikel 2) van PHO Afval en
financiën overneemt
- advies 2 (percentage op 67%)
overneemt
- advies 3 (artikel 7 schrappen) niet
overneemt en huidige tekst handhaaft.

AZ
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DB verzoekt een en ander in een nota van
wijzingen te verwerken.
B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Sociale veiligheid openbaar vervoer 20112018 (reg.nr. 11002676).

U wordt geadviseerd in te stemmen met:
Het DB stemt in met de voorstellen.
1. de beleidsnotitie: Sociale Veiligheid OV
2011-2018; Actualisering beleid Regio
Twente;
2. het verder concretiseren en oppakken van
de in de notitie genoemde projecten en
activiteiten;
3. ten behoeve van de financiering de al
beschikbaar gestelde middelen voor sociale
veiligheid (opgebouwde reserve) aan te
wenden en de jaarlijkse reservering van
€ 200.000,-- binnen de BDU.

LO/mob

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
-D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen
1.

2.

3.

Voortgangsrapportage Agenda van Twente
2009-2010 en IPT 2008-2010
(reg.nr. 11002686).

In te stemmen met bijgaand regioraadsvoorstel waarin de voortgangsrapportage
Agenda van Twente en de voortgangsrapportage Innovatieroute Twente ter
kennisname worden aangeboden.

Het DB stemt in met het voorstel.

Agenda van Twente: beschikkingen
Kennispark (reg.nr. 11002687).

In te stemmen met het afgeven van bijgaande
beschikkingen aan de gemeente Enschede
voor:
1. Kennispark, publiekscentrum en
evenementen ad € 550.000,--;
2. Kennispark, gebiedsontwikkeling ad
€ 2.500.000,-- gefaseerd uitbetaald.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.

1. Instemmen met het jaarplan 2011 en de
begroting.
2. Instemmen met de subsidiebeschikking
2011.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2 en
machtigt de PH’er om nog een paar zinnen op te
nemen over hoe verder na 2012.

Jaarplan Twentse Bureau voor toerisme 2011
(reg.nr. 11002688).

LO

LO

LO/ ruimte en vrije tijd
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4.

1. Instemmen met het vestigen van een recht
van opstal t.b.v. de bouw van een kiosk in
Recht van opstal voor het bouwen van een
kiosk en een overeenkomst voor het recht van
recreatiepark Het Hulsbeek te Oldenzaal.
2. Instemmen met een retributie van
verkoop van kleine eet- en drinkwaren in
€ 1.350,-- per jaar.
recreatiepark Het Hulsbeek te Oldenzaal
Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3.
(reg.nr. 11002876).
3. Instemmen met het aangaan van een
tienjarige overeenkomst voor het
verkooprecht van kleine eet- en drinkwaren
in recreatiepark Het Hulsbeek.

E – Financiën
-F – Algemene personele aangelegenheden
-G – Gezondheid
-H – Veiligheid
-I – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 28 maart
2011;
b. Bestuurscommissies:
- Verslag BC Publieke Gezondheid d.d.
10 februari 2011;

a. Conform vaststellen.
b.

Het DB stemt in met het DB-verslag met dien
verstande dat de heer Loohuis wordt ontslagen
als bestuurder van de stichting Regiobranding en
dat zijn opvolging wordt aangehouden tot het
moment van vervulling van de vacature in het DB.

- V.k.a.
c.

c. Portefeuilleoverleggen:
-

-

Het DB neemt kennis van het verslag van BC
OGZ.

d.
d. Overige:
2.

Ingekomen stukken.

-

Voor kennisgeving aannemen.

Het DB neemt de ingekomen stukken voor
kennisgeving aan.
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3.

Uitnodigingen.

4.

Rondvraag.

--

--

Het BO-MIRT wordt verplaatst naar 30 mei.
Binnen het DB wordt nog gezocht naar een
vervanger voor de heer Schouten.
Gemeld wordt de bijeenkomst van 21 april en dat
er een startbeslissing valt over de verkenning
N35. Het DB gaat hiermee akkoord.
Vandaag is een brief van de NS binnengekomen
dat de nachttrein Schiphol-Twente ter ziele is
vanwege onvoldoende volume. Het DB besluit
hiertegen protest aan te tekenen.

LO/mob

