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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

A – Algemeen/bestuurlijk

--

B – Leefomgeving, Mobiliteit

1.

Uitbreiden marge aankomsttijd
prioriteitsritten Regiotaxi Twente
(reg.nr. 11008250).

De aankomstgarantie bij prioriteitsritten
Regiotaxi Twente uit te breiden naar 30
minuten voor de afgesproken aankomsttijd.

Het DB stemt in met het voorstel.

2.

Wijziging artikel 6.2 van het
Vervoerreglement Regiotaxi Twente
(reg.nr. 11008049).

Tekst artikel 6.2 van het Vervoerreglement
Regiotaxi Twente vaststellen conform
voorstel.

Het DB stemt in met het voorstel.

ACTIE DOOR
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ONDERWERP

3.

Twentse reactie op brief met visienota
‘Bestuur en Bestuurlijke inrichting:
tegenstellingen met elkaar verbinden’
van minister Donner d.d. 10 oktober jl.
aan de Tweede kamer. (reg.nr.
11008308)

VOORSTEL/ADVIES

In te stemmen met bijgaande brief aan de
minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

BESLISSING

ACTIE DOOR

-

LO/Mobiliteit

-

De brief op enkele onderdelen aanpassen/
aanvullen. De aangepaste brief per e-mail
voor een reactie voorleggen aan de leden
van het DB voordat tot verzending wordt
overgegaan.
De voorzitter en portefeuillehouder
Mobiliteit gaan op 23 november 2011 naar
de hoorzitting van de Tweede Kamer. De
inbreng wordt afgestemd met de andere
stadsregio’s.

C – Leefomgeving, Mensen/Werken

1.

Cultuurinitiatieven (reg.nr. 11008050).

1. Kennisnemen van de volgende drie
cultuurinitiatieven:
a. Bijzonder hoogleraar Twentse ontwikkeling;
b. Twents Virtueel Historisch Centrum;
c. Digitalisering dagbladarchieven.
2. Het initiatief “Bijzonder hoogleraar
Twentse ontwikkeling” inhoudelijk te
steunen en in te stemmen met het
gebruiken van deze steun bij het
aanvragen van subsidies en fondsen.

-

Het DB stemt in met voorstellen 1 tot en
met 3.
Met betrekking tot punt 3 (digitalisering
dagbladarchieven) vraagt het DB om in het
projectplan aandacht te besteden aan het
nationale digitaliseringsproject, of daar een
vervolg op komt en of de financiering kan
plaatsvinden door de werkzaamheden in
natura uit te voeren.

LO/Werken en
Mensen
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

3. Gemeente Enschede vragen namens de
initiatiefnemers van het project Digitalisering dagbladarchieven een aanvraag in
te dienen bij het Sport- en Cultuurfonds
van de Agenda van Twente.

2.

Opdracht tot herijken samenwerking
op uitvoering arbeidsmarktbeleid
(reg.nr. 1108234).

1. Kennis te nemen van het bestaande
arbeidsmarkt uitvoeringsbeleid.
2. Kennis nemen van de ontwikkelingen
daarop die ontstaan door bezuiniging en
decentralisatie.
3. In te stemmen met de odpracht uit
Portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken
en uit bestuurlijk POWI.
4. De uitkomst van de opdracht en de
daarbij behorende procesgang te
bespreken in het DB.

Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en
met 4.

D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen

1.

Agenda van Twente: Afrekening Hart
van Zuid 2010, Stichting
Internationaal Onderwijs 2009 en
aanvraag Arbeidsmarktplan I en
beschikkingen SIO 2011 en
Arbeidsmarktplan II (reg.nr.
11008048).

U wordt voorgesteld:
1. de subsidiebijdrage voor “Hart van Zuid
2010” van de gemeente Hengelo definitief
vast te stellen op € 765.780,--, het restant
bedrag ad € 12.180,-- uit te betalen aan de
gemeente Hengelo en de gemeente
hierover met bijgevoegde beschikking te
informeren;

Het DB stemt in met het voorstel.

ACTIE DOOR
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

2. de subsidiebijdrage aan Stichting
Internationaal Onderwijs Twente (SIO)
voor wat betreft het aanbieden van
Internationaal Basisonderwijs in Twente
voor 2009
definitief vast te stellen op € 65.000,-- en
het restbedrag ad € 13.000,-- uit te
betalen;
3. de subsidiebijdragen aan SIO ten behoeve
van de jaarschijf 2011 voor wat betreft
Internationaal Basisonderwijs ad
€ 52.000,-- (80% van € 65.000,--) en het
Internationaal Voortgezet Onderwijs ad
€ 42.000,-- (80% van € 52.500) uit te
betalen;
4. de SIO middels bijgevoegde beschikkingen
te informeren omtrent bovengenoemde
voorstellen;
5. de subsidiebijdrage voor het Arbeidsmarktplan I van het Programma Werken
definitief vast te stellen op € 33.556,-- en
het (ad € 6.444,--) te verrekenen met de
subsidie ten behoeve van Arbeidsmarktplan II;
6. de subsidiebijdrage voor het Arbeidsmarktplan II ad € 50.000,-- beschikbaar te
stellen aan het programma Werken en
hiervan op dit moment € 33.556,-- uit te
betalen (80% van € 50.000,-- minus
overschot plan I);

BESLISSING

ACTIE DOOR
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

Het DB stemt in met de voorstellen 1a tot en
met c en 2, er van uitgaande dat de provincie
ook haar aandeel van 25% bijdraagt.

LO/Werken en
Mensen

7. de programmamanager Werken middels
bijgevoegde beschikking (Arbeidsmarktplan I) en voorwaardenbrief (Arbeidsmarktplan II) te informeren omtrent bovengenoemde voorstellen.

2.

Aanvraag IPT project Meesters van
de Toekomst en afrekening IPT
project Inkjet Technologies in Oost
Nederland
(reg.nr. 11008054).

1. In te stemmen met de aanvraag van
Kennispark Twente voor cofinanciering in
het kader van de Innovatieroute Twente
voor het project “Meesters van de
Toekomst” ad € 288.000,--.
a. Hiertoe de bijgevoegde beschikking af
te geven met het daarin opgenomen
bedrag ad € 115.500,-- 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.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

2. De subsidiebijdrage aan Ten Cate
Advanced Textiles, penvoerder van het
project Inkjet Technologie Oost Nederland definitief vast te stellen op
€ 1.305.625,--, het restantbedrag ad
€ 261.125,-- uit te betalen en de aanvragers hierover middels bijgevoegde
beschikking te informeren.

3.

Subsidieafrekening
Programmabureau IPT over 2010
(reg.nr. 11008053).

1. Kennis nemen van de door de Stichting
Innovatieplatform Twente (IPT)
ingediende subsidieafrekening over 2010.
2. Kennis nemen van het voordelige exploitatieresultaat over 2010 van € 57.432,-en er mee instemmen dat dit resultaat
wordt toegevoegd aan het
stichtingsvermogen.
3. Ermee in te stemmen dat € 130.000,-van het subsidiebudget van 2010 wordt
ingezet voor een reservering voor de
projecten Koploper aan de A1 en VEME
en de besteding daarvan te verantwoorden in de jaarrekening 2011.
4. De door Regio Twente over 2010 aan de
Stichting IPT te verlenen bijdrage
definitief vast te stellen op € 325.000,--.

-

-

Aangehouden. Uit het voordelige
exploitatieresultaat betalen het aandeel
Regio Twente in de kosten van de
voorbereiding van het toekomstige
innovatiebeleid en de daarbij behorende
governance.
Opnieuw voor volgende vergadering
agenderen.

LO/Werken en
Mensen
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

5. De Stichting IPT schriftelijk in kennis te
stellen van deze besluiten en de
regioraad hierover via de beraps en
jaarrekening te informeren.

4.

5.

6.

Structurele
financieringsmogelijkheden TBT
reg.nr. 11008055).

Verhuur bosperceel ten behoeve van
aanleg midgetgolfbaan in Het
Hulsbeek door de exploitant/eigenaar
van C-R Siemerink vof
(reg.nr. 11008186).

Instemmen met het aangaan van een
huurovereenkomst met de
exploitant/eigenaar van Café-Restaurant
Siemerink.

Bestedingsplan 2011 t.b.v. de
afdeling Recreatieve Voorzieningen
(reg.nr. 11008187).

Instemmen met het bestedingsplan 2011 van
de afdeling Recreatieve Voorzieningen
(bijlage).

E – Financiën

--

1. Kennis nemen van de mogelijkheden
voor structurele financiering TBT.
2. Voorkeur kenbaar maken voor één van
de mogelijkheden of een combinatie van
mogelijkheden.

-

Aangehouden.
Opnieuw voor volgende vergadering
agenderen.

LO/Ruimte en
Vrije Tijd

Het DB stemt in met het voorstel.

-

Het DB stemt in met het voorstel.
In december 2011 het bestedingsplan
2012 agenderen voor het DB.

LO/Recreatieve
Voorz.
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VOORSTEL/ADVIES
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a. Conform vaststellen.

a. Het DB stelt het verslag vast.

F – Algemene personele aangelegenheden

--

G – Gezondheid

--

H – Bedrijfsvoering

1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 24
oktober 2011;
b. Bestuurscommissies:
-

b.

c. Portefeuilleoverleggen:
-

c.

d. Overige:
- Verslag Commissie Grens d.d.
6 oktober 2011 inclusief handouts presentatie.

d.

-

- V.k.a.

d. Het DB neemt kennis van het verslag.

ACTIE DOOR
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VOORSTEL/ADVIES

2.

Ingekomen stukken.

--

3.

Uitnodigingen.

4.

Rondvraag.
Reactie Gedeputeerde Staten
Overijssel op bedrijventerreinvisies uit
Twente

BESLISSING

-

-

Bestuurlijk overleg MIRT d.d. 3
november 2011

-

-

Het DB neemt kennis van de reactie die
gedeputeerde Rietkerk aan de
portefeuillehouder EZ heeft meegedeeld
en die deze week wordt verstuurd.
De reactie van Gedeputeerde Staten wordt
geagendeerd voor het portefeuillehoudersoverleg EZ met de vraag of de gemeenten
blijven bij hun standpunt dat Regio Twente
op dit gebied geen beleid moet voeren.

Het DB neemt kennis van het resultaat van
het overleg dat openbaar wordt wanneer
een brief hierover aan de Tweede Kamer
is gestuurd.
Persbericht voorbereiden.

ACTIE DOOR

LO/Werken en
Mensen

LO/Mobiliteit en
AZ/Communicatie
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Regioraadsvergadering d.d. 16
november 2011

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

-

Kennis genomen wordt van de afwezigheid
van de voorzitter en vice-voorzitter.
De heer Schouten wordt benoemd tot
tweede vice-voorzitter en zal de
vergadering leiden.

ACTIE DOOR

