Verslag Dagelijks Bestuur
Datum
Voorzitter

: Maandag 3 oktober 2011
: P.E.J. den Oudsten

Plaats
Secretaris

Tijdstip

: Regiokantoor, Bestuurskamer
: K. de Vries, a.i.

: 14.30 uur

:
Aanwezig

Afwezig,
m.k.

heren:

: de heer

P.E.J. den Oudsten, drs. F.A.M. Kerckhaert, H. van Agteren, mr. R.S. Cazemier, drs. T.J. Schouten, P. van Zwanenburg,
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Onderwerp

Voorstel/advies

Beslissing

Actie door

A - Algemeen/bestuurlijk
1.

Voortgangsrapportage funding Stichting
Regiobranding Twente (reg.nr. 11007189).

1. Kennis nemen van de voortgang van de
Stichting Regiobranding Twente.
2. Instemmen met het beschikbaar stellen
van een vervolgbijdrage van
€ 100.000,-- aan de Stichting
Regiobranding Twente.

-

-

Aangehouden tot volgende vergadering.
Verstrekken bijdrage voorleggen aan
regioraad.
Nagaan of stichting in liquiditeitsproblemen
Communicatie
komt wanneer bijdrage niet wordt verstrekt.
Een delegatie van het DB (de heren Den
Oudsten, Van Agteren en Van Zwanenburg)
voert een gesprek met het bestuur van de
Stichting Regiobranding of en op welke
wijze deze stichting een rol kan vervullen
om Twente te promoten als innovatieve
regio.
Nagaan of TBT voor statutenwijziging
AZ
toestemming Regio Twente nodig heeft.
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2.

Concept-voorstel aan de regioraad inzake
criteria samenstelling dagelijks bestuur
(reg.nr. 11007188).

In te stemmen met het concept-voorstel aan
de regioraad.

In regioraadsvoorstel opnemen dat evenals in
verleden ook andere criteria zoals evenredige
verdeling burgemeester en wethouders en
politieke afkomst worden meegenomen. Voor
het overige stemt het DB in met het voorstel.

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Openbaar vervoer: decentralisatie treindienst
Zwolle-Enschede (reg.nr. 11007052).

Voorgesteld wordt in te stemmen met de
voorgenomen decentralisatie van de treindienst Zwolle-Enschede en de minister van
I&M schriftelijk te informeren over het besluit.

Het DB stemt in met het voorstel onder
voorbehoud van een positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit.

2.

Openbaar vervoer: treinverbinding AlmeloMariënberg-Hardenberg (reg.nr. 11007053).

1. Akkoord te gaan met het principebesluit
Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met
om te kiezen voor de optie voor het door5 onder voorbehoud van een positief advies van
trekken van de treinverbinding Almelohet portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit.
Mariënberg naar Hardenberg.
2. Met de Provincie Overijssel nader in
overleg te treden over de financiering van
deze optie.
3. De vervoerkundige aspecten en consequenties nader inzichtelijk te maken.
4. De definitieve uitwerking van de plannen te
zijner tijd voor nadere besluitvorming voor
te leggen.
5. Kennis te nemen van de plannen rond de
aanlanding in Almelo.

3.

Wijziging subsidiepercentage project
Binnenstadservice Enschede
(reg.nr. 11007092).

In te stemmen met een wijziging van het
Het DB stemt in met het voorstel.
subsidiepercentage van het op 12 april 2010
door u vastgestelde project “Binnenstadservice
Enschede” van 25% naar 33,3% met een
ongewijzigd maximum bijdrage van
€ 156.500,--.

4.

Rijksweg N 18 (reg.nr. 11007246).

Kennisnemen van het verslag van de BBG N
18 d.d. 14 september jl. inclusief de
vastgelegde afspraken omtrent de
versoberingen OTB N 18.

Het DB neemt kennis van het verslag.

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

Tijdelijke herverdeling van taakstelling
statushouders tussen Borne en Almelo.
(reg.nr. 11006446)

Instemmen met verzenden van bijgaande brief
waarin het Ministerie van BZK/Immigratie en
Asiel wordt verzocht om de taakstelling van
Borne voor de periode van 1,5 jaar tot en met
Het DB stemt in met het voorstel.
31 december 2012 te verlangen met 13
personen en deze ten laste te leggen voor
maximaal dezelfde periode van de gemeente
Almelo.

2.

IPT aanvraag Centre for Medical Imaging
(reg.nr. 11007093).

In te stemmen met de aanvraag van CMI
Twente BV voor cofinanciering in het kader
van de Innovatieroute Twente voor het project
“CMInen Innovatiecluster ad € 243.583,--.
a. Hiertoe de bijgevoegde (eerste)
beschikking af te geven met het daarin
opgenomen bedrag à € 24.358,-- en
voorwaarden.
b. De uit deze besluitvorming voortvloeiende
kosten te financieren met een bijdrage uit
het Investeringsfonds IPT, dat bij
raadsbesluit van 20 december 2007 is
ingesteld.
c. De aanvrager hiervan schriftelijk in kennis
te stellen en de regioraad hierover via de
beraps en jaarrekening te informeren.

-

-

E – Financiën
1.

Vervalt!

F – Algemene personele aangelegenheden
-G – Gezondheid
--

--

--

Het DB stemt in met de voorstellen a tot en
met c in die zin dat het advies van de
Externe Commissie wordt overgenomen dat
elk jaar een onderbouwde aanvraag voor
promotionele activiteiten wordt ingediend.
De subsidiebeschikking wordt aangepast
LO/Werken
zoals hiervoor is aangegeven. Aan de
voorzitter wordt mandaat verleend om de
tekst van de beschikking vast te stellen.
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H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 19 september
2011;
b. Bestuurscommissies:
- Verslag BC Publieke Gezondheid d.d.
23 juni 2011;

a. Conform vaststellen.

a. Het DB stelt het verslag vast.

b.

b. Het DB neemt kennis van het verslag.
- V.k.a.

c.
-

c. Portefeuilleoverleggen:
d.
d. Overige:
-

-

2.

Ingekomen stukken.

Voor kennisgeving aannemen.

3.

Uitnodigingen.

--

4.

Rondvraag.
Te late toezending stukken regioraadsvergadering d.d. 12 oktober 2011.

Het DB neemt kennis van de ingekomen
stukken.

-

Op basis van gehouden inventarisaties wordt
besloten de vergadering door te laten gaan.
Kennis genomen wordt van de mededeling
van de secretaris, dat hij intern maatregelen
heeft genomen om voortaan tot een tijdige
toezending te komen.

