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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

A – Algemeen/bestuurlijk
1.

Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur
(reg.nr. 12007578)

1. De portefeuilleverdeling vast te stellen
overeenkomstig bijgevoegd concept.
2. De nieuwe portefeuilleverdeling ter kennis te
brengen van de leden en plv. leden van de
regioraad, colleges van burgemeester en
wethouders, gemeenteraden en college van
gedeputeerde staten van Overijssel.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2, met dien verstande dat bij de
heer Coes wordt vermeld dat hij plv.
voorzitter is en bij de heer van
Zwanenburg de relatie tussen zijn
voorzitterschap van Sociale Zaken en
het POWI wordt verduidelijkt.

B&B

2.

Analyse Regeerakkoord kabinet
(reg.nr. 12007581)

1. Kennis nemen van deze eerste analyse van
het Regeerakkoord van VVD en PvdA met
als titel ‘Bruggen slaan’;
2. Zodra op de verschillende
beleidsonderdelen meer duidelijkheid
ontstaat over de (financiële) effecten
daarvan voor Regio Twente wordt u
daarover nader geïnformeerd.

Het DB neemt kennis van de eerste
analyse. Afgesproken wordt dat de
analyse nader wordt besproken met
iedere portefeuillehouder afzonderlijk
en nadrukkelijk wordt gekeken naar
de kansen die het regeerakkoord ook
biedt. Vervolgens bespreken in de
diverse PHO’s. In regioraad wordt

B&B, LO, GGD
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eveneens melding gemaakt van
mogelijke kansen in relatie tot het
nieuwe transparante
bekostigingsmodel van Regio Twente
dat momenteel ontwikkeld wordt. Aan
de hand daarvan kan ‘coalition of the
willing’ diensten afnemen van Regio
Twente. Afspraak: in een volgende
vergadering wordt dit model toegelicht
aan DB.

ACTIE DOOR

B&B: F&C

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Definitieve subsidieverlening BDU/Beter
Benutten (reg.nr. 12007602)

1. In te stemmen met het verlenen van de
definitieve subsidiebijdragen in het kader
van het UVP 2012-2013 aan de in de
toelichting genoemde projecten voor een
totaalbedrag van € 5.116.099,00.
2. In te stemmen met het verlenen van de
definitieve subsidiebijdrage in het kader van
Beter Benutten aan de in de toelichting
genoemde projecten voor een totaalbedrag
van € 1.086.275,00.
3. Hieraan de in de toelichting genoemde
voorwaarden te stellen.
4. De subsidievaststelling te mandateren aan
de domeindirecteur Leefomgeving.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
tot en met 4 en merkt op dat de
overheid blijft investeren en dat
duidelijk moet worden dat dat ook
werkgelegenheid oplevert.

LO/B&B
communicatie
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2.

Afsprakenkader organisatie verkoop en
verdeling (oude) NVB abonnementen 2012
(reg.nr. 12004863)

Conform SkVV verzoek akkoord gaan met de
gemaakte afspraken tussen vervoerders, het
InterProvinciaal Overleg en SkVV ten aanzien
van de verdeling tussen de vervoerders van de
opbrengsten welke verkregen worden door de
verkoop van abonnementen aan de reizigers,
zoals verwoord in het Afsprakenkader
organisatie verkoop en verdeling van de gelden
rond de (oude) NVB abonnementen in 2012.

Het DB gaat akkoord met de
gemaakte afspraken.

3.

Verlenen van een volmacht tot
ondertekenen van een
intentieovereenkomst voor de
samenwerking op het vlak van de Openbaar
vervoerchipkaart
(reg.nr. 12007239)

Een volmacht te verlenen aan mevrouw J.N.
Baljeu, voorzitter SKVV, tot ondertekening van
de Intentieverklaring Platform voor Overleg,
Samenwerking en Besluitvorming OVChipkaart.

Het DB verleent een volmacht aan
mevrouw Baljeu tot ondertekening.

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
--

--

D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen
1.

Agenda van Twente; voortgang
deelprojecten Arbeidsmarktplan 1
(reg.nr. 12007314)

1. in te stemmen met het verlagen van de cofinanciering voor het deelproject Doorleren
Loont waardoor de subsidiebijdrage uit de
Agenda van Twente met € 200.000,verlaagd wordt;
2. het vrij te vallen bedrag ad. € 200.000,00
terug te laten vloeien in de Agenda van

Het DB stemt in met de voorstellen 1
tot en met 3 en neemt kennis van de
punten 4 en 5.

ACTIE DOOR
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Twente;
3. in te stemmen met het verlengen van de
uitvoeringstermijn van het deelproject
Doorleren Loont tot en met 31 december
2013;
4. kennis te nemen van de inhoudelijke
eindevaluatie van het deelproject Twee
handen op een buik;
5. kennis te nemen van de
voortgangsrapportage van het deelproject
Stage in Twente.
E - Financiën
-F – Algemene personele aangelegenheden
.
--

--

G – Gezondheid

--

--

H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d.
29 oktober 2012;
b. Bestuurscommissies:

a. Conform vaststellen.
b. --

Het verslag wordt conform
vastgesteld.

ACTIE DOOR
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c.

Portefeuillehoudersoverleg:
- Recreatie & Toerisme d.d. 18 oktober
2012
- Mobiliteit d.d. 3 oktober 2012
- EZ d.d. 11 oktober 2012
d. Overige:

c. Voor kennisgeving aannemen

Het DB neemt kennis van de drie
verslagen.

2.

Ingekomen stukken.
(reg. nr. 12007544)

Voor kennisgeving aannemen.

3.

Uitnodigingen.

--

4.

Rondvraag.

ACTIE DOOR

d. --

DB neemt kennis van de ingekomen
stukken; waarbij de brief van de
gemeente Almelo is geadresseerd in
het voorstel D-1 Agenda van Twente.

De heer Cazemier meldt terug uit een
aantal geslaagde bijeenkomsten/
presentaties, waaronder een initiatief
in Wierden over een collectief op te
zetten zonne-energiecentrale.
Daarnaast de faculty-club meeting.
Over deze laatste bijeenkomst wordt
DB nog separaat middels een DB
voorstel geïnformeerd.
De heer van Zwanenburg meldt terug
uit de drukbezochte bijeenkomst van
Dag van het platteland. Een van de
Twentse gemeenten zal DB
verzoeken om de opbrengst van de
dag verder uit te werken.

LO/R &VT
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Het DB complimenteert de organisatie
met de wijze waarop vanuit
bedrijfsvoering (specifiek P&O) de
regionalisering van de brandweer
wordt vormgegeven. Afgelopen week
zijn alle brieven conform planning aan
alle brandweermensen (personeel en
vrijwilligers) verzonden.

ACTIE DOOR

