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Voorstel/advies

Beslissing

A - Algemeen/bestuurlijk
1.

Concept-voorstel aan de regioraad inzake
aanpassing reglement van orde regioraad
(reg.nr. 11001919).

Met het concept-voorstel in te stemmen.

Het DB stemt in met het voorstel met dien
verstande dat er in plaats van ipod ipad moet
staan.

2.

Aanpassing merkarchitectuur Regio Twente
(reg.nr. 11001921).

1. Instemmen met een restyling van het logo
Regio Twente zoals voorgesteld.
2. Instemmen met de kosten van deze
restyling.
3. Instemmen met positioneren GGD Twente
als eigen merk onder de vlag van de
landelijke GGD.
4. Instemmen met de kosten van deze
wijziging van het merk GD.
5. Voor de positionering van Netwerkstad
vragen naar de opvatting van de BC
Netwerkstad.

Het DB stemt in met voorstel 1 en 2.
Het DB vindt dat de GGD zich als GGD Regio
Twente moet positioneren, met gebruikmaking
van het landelijk beeldmerk. (Dus onder landelijk
beeldmerk GGD Regio Twente). Het DB stemt in
met de voorstellen 4 en 5.
Verder merkt het DB op dat het nieuwe logo (het
‘get connected paard’) niet te klein op het papier
moet verschijnen, omdat het dan verdwijnt.

Actie door
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3.

Voorbereiding bestuurlijke conferentie d.d. 22
maart 2011.

Mondeling ter vergadering.

4.

Bijdrage financiering Stichting Regiobranding
Twente (reg.nr. 11002140).

1. Vanwege de meermalen uitgesproken
betrokkenheid van Regio Twente bij
Regiobranding te besluiten om voor de
kosten van voorbereiding en haalbaarheid
€ 150.000,-- aan de Stichting
Regiobranding Twente beschikbaar te
stellen.
2. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 hierin
een bijdrage te verstrekken van
respectievelijk maximaal € 300.000,-- in
2011, € 200.000,-- in 2012 en € 100.000,-in 2013.
3. Deze bijdragen te financieren uit het
Investeringsfonds IPT en daarvoor een
gebruikelijke beschikking af te geven.

De conferentie wordt nog mondeling verder
doorgesproken. Op dit moment zijn er circa 30
aanmeldingen.

Het DB besluit voor 2010 € 150.000 ter
beschikking te stellen te financieren uit het IPTbudget.
Het DB besluit voor 2011 te kiezen voor cofinanciering (rollen om te draaien) en het bedrag
wat de overige partijen hard hebben toegezegd
(op dit moment € 60.000) te verdubbelen met
eenzelfde bedrag en dat te financieren uit IPTbudget, tot een maximum van € 300.000 voor
2011.
Voor 2012-2013 maakt het DB een pas op de
plaats en wil men eerst de resultaten van 2011
zien.
Verder is het DB voorstander van het leggen van
verbindingen tussen de regiobranding, TBT,
citymarketing, VVV’s en CCT om de krachten te
bundelen in een organisatorisch construct. Dit
idee zal de komende tijd verder worden
uitgewerkt met betrokkenheid van de relevante
partners.

5.

Samenstelling DB (reg.nr. 11002162).

Het advies van de BC Netwerkstad over de
samenstelling DB bespreken.

Het DB houdt vast aan het oorspronkelijke
voorstel.

6.

Beantwoording nadere vragen gemeenten
inzake overdrachtsdocumenten aandelen
Twence (reg.nr. 11002218).

Met de beantwoording in te stemmen en deze
toe te zenden aan de regioraad, colleges van
B&W en gemeenteraden.

Het DB heeft nog een aantal opmerkingen en
mandateert de voorzitter de brief verder af te
doen.
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7.

De memo wordt doorgesproken en besloten
wordt deze om te vormen tot een brief aan de
informateur die cc wordt verstuurd aan de
colleges van de Twentse gemeenten.

Bijdrage Regio Twente aan coalitie-akkoord
Provincie Overijssel (reg.nr. 11002222).

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

VERVALT!

2.

RMF/Quick win subsidieverlening verbetering
en vervanging VRI’s (reg.nr. 11002015).

Instemmen met:
1. het verlenen van een bijdrage aan
gemeente Hengelo van 100% met een
maximum van € 321.416,-- ten behoeve
van het project “Vervanging oude VRI’s”;
2. het verlenen van een bijdrage aan
gemeente Enschede van 100% met een
maximum van € 478.584,-- ten behoeve
van het project “Dynamisch Verkeersmanagement/Upgrading verkeerslichten”.
Hieraan de in de toelichting genoemde
voorwaarden te stellen en de subsidievaststelling te mandateren aan de domeindirecteur LO.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.
LO

3.

Subsidieverlening planvorming Zuidelijke
Randweg Borne (reg.nr. 11002016).

1. In te stemmen met het verlenen van een
bijdrage van maximaal € 100.000,-- aan
gemeente borne ten behoeve van de
planvorming voor het project Zuidelijke
Randweg Borne.
2. Hieraan de in de toelichting genoemde
voorwaarden te verbinden.
3. De subsidievaststeling te mandateren aan
de domeindirecteur LO.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3.

4.

Samenwerking tussen nieuwe kabinet en
SkVV (Stadsregio’s verkeer en vervoer),
(reg.nr. 11002198).

Kennis nemen van het aanbod vanuit de
Stadsregio’s (SkVV) aan de minister van
Infrastructuur en Milieu.

Het DB neemt kennis van het aanbod van SkVV
en besluit dit samen met de brief over de BDU
aan het kabinet aan de colleges van de 14
gemeenten te sturen

Secretaris
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5.

VERVALT!

6.

Starten Twente Mobiel 2 (reg.nr. 11002217).

Instemmen met de uitvoering van het
projectopdracht Twente Mobiel 2.

Het DB stemt in met het voorstel.

U wordt voorgesteld in te stemmen met de
projectopzet van Stichting HION en voor dit
project uit het fonds Hippische Initiatieven van
de Agenda van Twente voor 2011 € 55.500,-beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat de
deelnemende partijen eenzelfde bedrag
investeren.

Het DB stemt in met het voorstel.

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Projectopzet Hippische Initiatieven Oost
Nederland (reg.nr. 1102159).

D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen
1. In te stemmen met de aanvraag van
1.
Aanvraag i.h.k.v. de Innovatieroute Twente
Stichting Rapid Manufacturing Center voor
(IPT) voor RMC (reg.nr. 11001800).
cofinanciering in het kader van de
Innovatieroute Twente voor het project
RMCenter.
2. Hiertoe de bijgevoegde beschikking af te
geven met het daarin opgenomen bedrag
ad € 50.000,-- en voorwaarden.
3. De uit deze besluitvorming voortvloeiende
kosten te financieren met een bijdrage uit
het Investeringsfonds IPT, dat bij
raadsbesluit van 20 december 2007 is
ingesteld.
4. De aanvrager hiervan schriftelijk in kennis
te stellen en de regioraad hierover via de
beraps en jaarrekening te informeren.

LO

Het DB verzoekt de wijzigingen t.o.v. het vorige
voorstel in beeld te brengen en dit onder de
aandacht te brengen (via een schriftelijke ronde)
bij de DB-leden met het verzoek hiermee in te
stemmen.

LO
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2.

Financiering Programmabureau IPT 2011
(reg.nr. 11002141).

1. Kennisnemen van de door IPT bij brief van Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 6.
3 november 2010 ingediende begroting
LO
voor de coördinatie en afhandeling van
investeringsaanvragen die door het
programmabureau IPT in 2011 wordt
uitgevoerd en te besluiten om deze voor
50% te financieren.
2. De in dit verband voor 2011 door Regio
Twente beschikbaar te stellen bijdrage ad
€ 280.000,-- als volgt betaalbaar te stellen:
50% ad € 140.000,-- per direct, 25% ad €
70.000,-- per 1 juli 2011 en de resterende
25% ad € 70.000,-- per 1 oktober 2011.
3. Te besluiten dat de personele
ondersteuning aan het IPT, bestaande uit
het secretariaat van het IPT in totaal circa
€ 70.000,-- om niet aan het IPT ter
beschikking worden gesteld.
4. Te besluiten dat eventuele nadere, voor de
verdere ontwikkeling van de Twentse
Innovatieroute noodzakelijke activiteiten
via afzonderlijke gemotiveerde en
onderbouwde aanvragen door u
beschikbaar kunnen worden gesteld.
5. Het IPT schriftelijk in kennis te stellen over
deze besluiten en de regioraad hierover
via de beraps en jaarrekening te
informeren.
6. De uit deze besluitvorming voortvloeiende
kosten te financieren met een bijdrage uit
het Investeringsfonds IPT (groot € 50
mln.), dat bij raadsbesluit van 20 december
2007 is ingesteld.

3.

VERVALT!

--

4.

VERVALT!

--
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5.

Prioritering Agenda van Twente
(reg.nr. 11002163).

Het DB stemt in met de brief met 1 tekstuele
Bijgaande concept-brief aan de regioraad
vaststellen. Hierin wordt antwoord gegeven op aanvulling.
vragen van de leden Hummels en
Schuddeboom, gesteld in de regioraad van 16
februari 2011.

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

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 28 februari
2011;

Het DB stemt in met het verslag.
a. Conform vaststellen.

b. Bestuurscommissies:
-

b.

c. Portefeuilleoverleggen:
-

c.

d. Overige:
-

d.

2.

Ingekomen stukken.

Voor kennisgeving aannemen.

3.

Uitnodigingen.

--

-

Het DB stemt in met het voorstel.

LO
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4.

Rondvraag.

De portefeuillehouder meldt een recent gehouden
overleg met de Twentse bestuurders over
jeugdzorg, waar de nieuwste ontwikkelingen zijn
besproken. Afgesproken is dat er (bottom up) een
afzonderlijk Twents bestuurlijk overleg komt over
het transitieproces jeugdzorg, met ambtelijke
ondersteuning vanuit enkele gemeenten en Regio Secretaris
Twente. Dit punt wordt als voorbeeld van coalition
of the willing gemeld in de regioraad van 11 mei
a.s.
De ontwikkelingen rondom de RUD worden voor
de volgende keer geagendeerd.

