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Datum
Voorzitter

: Maandag 4 juli 2011
: P.E.J. den Oudsten

Plaats
Secretaris

: Regiokantoor, Bestuurskamer
: H.M. Bolhaar, plv.

Tijdstip

: 14.30 uur

:
heren:
Aanwezig

Afwezig,
m.k.

: de heren

P.E.J. den Oudsten, drs. F.A.M. Kerckhaert, J.H. Coes, H. van Agteren, mr. R.S. Cazemier, P. van Zwanenburg
en H.M. Bolhaar (plv. secr.)

drs. T.J. Schouten en K. de Vries

Onderwerp

Voorstel/advies

Beslissing

Actie door

A - Algemeen/bestuurlijk
1.

Vergaderdata zittingsjaar 2012 dagelijks
bestuur en regioraad (reg.nr. 11004514).

In te stemmen met de voorgestelde data.

-Begroting wordt als majeur onderwerp
aangemerkt waarop de 10-wekenprocedure van
toepassing is. Hiermee rekening houden met
datum bespreking in DB en vergaderschema
daarop aanpassen.
-Aangepast vergaderschema agenderen voor
AZ
volgende vergadering.

2.

Gevolgen coalitieakkoord GS Overijssel voor
Regio Twente (reg.nr. 11004625).

1.
2.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2 in die
zin dat de memo nog eens kritisch wordt bezien
en het onderdeel Financiën wordt geschrapt
- Aan plv. secretaris wordt mandaat verleend om
tekst vast te stellen.
Plv. secr.
-Duo-portefeuillehouders zullen in DB
terugkoppelen wat met de betreffende
gedeputeerde is besproken.

Kennis te nemen van bijgaande memo
Deze memo toe te zenden aan de leden
en plv. leden van de regioraad.
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-Over beleidsonderwerpen is regulier overleg
tussen DB en GS gewenst. Eerstvolgende
overleg voeren van de hand van het
coalitieakkoord.
-De interim-secretaris wordt gevraagd een notitie
te maken voor het DB waarin alle ontwikkelingen die op Twente afkomen in beeld
worden gebracht en de (mogelijke) positie van
Regio Twente wordt aangegeven. Hierbij wordt
gedacht aan transitie jeugdzorg, ABWZ, Wet
Interim-secr.
Werken naar Vermogen, Wgr-plus, RUD.

3.

Terugblik werkbezoek regioraad aan Brussel.

Mondeling ter vergadering.

-Het werkbezoek is positief verlopen. Sfeer was
goed.
-Er waren inzichtelijke en concrete bijdragen van
de sprekers.
-Er komt een verslag waaraan presentaties
worden toegevoegd.
-De heer J. Sijbom (wethouder Hof van Twente)
wordt schriftelijk gevraagd een notitie op te
stellen over de betekenis van het nieuwe
landbouwbeleid, de positie van Regio Twente
daarin en het houden van een bijeenkomst voor
portefeuillehouders en landbouworganisaties.
Plv. secr.

4.

Mandaat tijdens vakantieperiode
(reg.nr. 11004711).

Op basis van het in de toelichting opgenomen -Het DB stemt in met het mandaat.
overzicht mandaat te verlenen aan de daarin
-Overzicht aanpassen aan vakanties R.
vermelde leden van het dagelijks bestuur om,
Cazemier en P. van Zwanenburg.
zo nodig via schriftelijke raadpleging, besluiten
te nemen die geen uitstel dulden.

AZ
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B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Verkeersveiligheid; subsidieaanvraag educatie Onder voorbehoud van een positief advies
en communicatie 2012 (reg.nr. 11004748).
vanuit het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit
wordt u gevraagd:
1. in te stemmen met de voorgestelde
categorisering van de betreffende
projecten, waarbij de projecten –
afhankelijk van de plaatsing onder
categorie 1, 2 of 3 – in aanmerking komen
voor een subsidie van 75% (categorieën 1
en 2) of 50% (categorie 3);
2. het daarop gebaseerde subsidieaanvraagformulier educatie- en communicatieprojecten 2012 vast te stellen als basis
voor de uitvraag van projecten en de
subsidiëring van gemeentelijke projecten
op het gebied van verkeerseducatie en –
communicatie in 2012.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.

2.

Projectvoorstel Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer (reg.nr. 11004863).

Instemmen met de uitvoering van het
projectvoorstel Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer (bijgevoegd), onder voorbehoud
van positieve instemming in het PHO Mobiliteit
d.d. 6 juli 2011.

-Het DB stemt in met het voorstel.
-In het projectvoorstel op blz. 2 onder Doel 3
voor ‘beschikbare budget ’ toevoegen
‘noodzakelijke en’.

LO/Mobiliteit

In onderliggend voorstel wordt het dagelijks
bestuur gevraagd:
1. kennis te nemen van de opvattingen van
de 4 gemeenten (Hof van Twente, Almelo,
Hengelo en Enschede).
2. definitief in te stemmen met het voorstel
Havenbeheer Twente, zoals besproken in
het DB van 28 februari jl.
3. in te stemmen met de wijze van ambtelijke
ondersteuning.

-Aangehouden. Volgende keer opnieuw op
agenda.
-Nagaan wat de formele positie van het DB
m.b.t. het Havenbeheer is en hoe de
terugkoppeling naar het DB gestalte kan krijgen
indien een wethouder voorzitter van het
Havenoverleg wordt.

LO/Werken

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Vervolg Havenbeheer Twente
(reg.nr. 11004621)
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D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen
1.

Licht- en donkertebeleid Twentse gemeenten
(reg.nr. 11004898).

Kennis te nemen van:
1. de resultaten fase 1 Lichthinderbeleid
Twentse gemeenten;
2. de doorstart naar fase 2, ontwikkelen van
beleid en uitvoeringsprogramma’s per
gemeente.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.

2.

Begroting Mountainbike Netwerk Twente
(reg.nr. 11004620).

In te stemmen met het toekennen van
€ 122.000,-- uit het Fonds Recreatie &
Het DB stemt in met het voorstel.
Toerisme van de Agenda van Twente
(jaarschijf 2011) t.b.v. het project Mountainbike
Netwerk Twente.

3.

Agenda van Twente: afrekening project het
Ravijn (reg.nr. 11004664).

U wordt voorgesteld: de subsidiebijdrage voor
het project het Ravijn van gemeente
Hellendoorn definitief vast te stellen op
€ 1.000.000,--, het restand ad € 600.000,-- uit
te betalen en de gemeente hierover met
bijgevoegde beschikking te informeren.

4.

Ontwikkelingen Hippisch Twente
(reg.nr. 11004665).

U wordt voorgesteld om:
1. in te stemmen met de definitieve vaststelling
van de subsidiebijdrage ad € 50.000,-- aan
Regio Twente t.b.v. het kwartier maken
hippisch Twente, in de vorm van het
adviesrapport “Hippisch Twente naar
Olympisch niveau” en de betrokkenen
-Het DB stemt in met de voorstellen.
hierover middels bijgevoegde vaststellings-Stichting HION vragen Twente uitdrukkelijk als
brief te informeren;
hippische regio onder de aandacht te brengen
2. in te stemmen met de beschikking aan
van de initiatiefnemers van de Olympische
Stichting HION;
Spelen in 2028.
3. kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst inzake de valorisatieaanvraag Technische Diergeneeskunde van
de Dierenkliniek Den Ham;
4. kennis te nemen van de op handen zijnde
Interreg V-aanvraag inzake euregionale
samenwerking op hippisch gebied.

-Het DB stemt in met het voorstel. De heer Coes
onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming.
-Een DB-vergadering plannen bij Het Ravijn.
Secretariaat B&B

LO/Mensen
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5.

Ontwerp-structuurvisie buisleidingen en
milieueffectrapportage (reg.nr. 11004904).

1. Te besluiten een zienswijze in te dienen bij
het Centrum Publieksparticipatie om het
tracé door Het Rutbeek te schrappen.
Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.
2. Het hoofd Recreatieve Voorzieningen te
mandateren de tekst van de zienswijze
vast te stellen.

E – Financiën
-F – Algemene personele aangelegenheden
-G – Gezondheid
1.

Naamgeving GGD Twente (reg.nr. 11004654). 1. In te stemmen met naamgeving en
positionering “GGD Twente” in logo en
huisstijldragers.
2. In te stemmen met het zichtbaar maken
van de bestuurlijke verbinding met Regio
Twente, door middel van de volgende
sluitregel/voetnoot op alle relevante
uitingen, zoals briefpapier, bestuursdocumenten, folders en andere uitgaven:
“GGD Twente maakt deel uit van Regio
Twente, het samenwerkingsverband van
de 14 Twentse gemeenten”.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.

H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 20 juni
2011;

a. Conform vaststellen.

a. Het DB stelt het verslag vast.

b. Bestuurscommissies:
- Verslag BC Publieke Gezondheid
d.d. 23 juni 2011.

b.

b. Het DB neemt kennis van het verslag.

c. Portefeuilleoverleggen:
-

c.

d. Overige:
- Verslag Commissie Grens d.d.
26 mei 2011;

d.

- V.k.a.

d. Het DB neemt kennis van het verslag.
- V.k.a.
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2.

Ingekomen stukken.

--

3.

Uitnodigingen.

--

4.

Rondvraag.

Onderwerp: Bestuurlijk overleg stadsregio’s met
VNG over Wgr-plus.
Besluit: De heer Kerckhaert zal het DB
vertegenwoordigen.

Memo inzake mogelijkheid tot zienswijze op
ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
-Het DB stemt in met de aanpak.
-Gezamenlijke reactie niet nodig omdat het om
een zienswijze gaat.
-Portefeuillehouder Mobiliteit betrekken bij
opstellen zienswijze voordat deze voor DB wordt
geagendeerd.
LO/Mobiliteit
Advies portefeuillehoudersoverleg Financiën om
e
e
2 Berap gelijk te laten zijn aan 1 Berap
Het DB besluit het advies over te nemen.

F&C

