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In te stemmen met voorgestelde data

Het DB stemt in met het voorstel.

1. Te besluiten tot het verlenen van een
bijdrage van 33,3% aan gemeente Enschede
voor de in aanmerking te nemen kosten van
het project 'Spoorverplaatsing aanlanding
Enschede-Gronau’ met een maximum van
€ 104.022,-.
2. Hieraan de in de toelichting genoemde
voorwaarden te stellen.
3. De subsidievaststelling te mandateren aan
de domeindirecteur Leefomgeving.

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

A – Algemeen/bestuurlijk
1.

Wijziging vergaderdata regioraad 2013
(reg.nr. 12007789)

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Subsidieverlening project
'Spoorverplaatsing aanlanding EnschedeGronau’
(reg.nr. 12008003)

ACTIE DOOR

PAGINA

2/7

NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

2.

Subsidievaststelling RUP-project RijssenHolten
(reg.nr. 12008005)

De subsidie voor het project Rijssen-Holten:
WET 11, 12, 13 en 14A vast te stellen op €
49.700,- en te besluiten tot het verlenen van
ontheffing voor het overleggen van een
accountantsverklaring als bedoeld in artikel 1.9,
lid 2, sub b van de Subsidie verordening
Mobiliteit.

Het DB stemt in met het voorstel.

3.

Openbaar Vervoer:
Samenwerkingsovereenkomst Beheer en
Financiering Treinconcessie Vechtdallijnen
2012 – 2027
(reg.nr. 12008006)

1. In te stemmen met het aangaan van de
bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst
Beheer en Financiering Treinconcessie
Vechtdallijnen 2012 - 2027.
2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen
om deze samenwerkingsovereenkomst
namens Regio Twente te ondertekenen.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.

4.

Afsprakenlijst BO MIRT

Wordt mondeling ingebracht in de vergadering
door Dhr. drs. J. Bron

De heer Bron vertelt dat, zeker
gezien de uitgebreide
voorbereidingen, de ontmoeting met
de minister teleurstellend is verlopen.
Gezien de voorgenomen structurele
bezuiniging van 250 miljoen euro per
jaar kon de minister geen enkele
toezegging doen en zijn alle
afspraken waar nog geen getekende
overeenkomst onder ligt, open voor
heroverweging. Pas in de loop van
2013 wordt duidelijk welke
consequenties dit heeft voor de A-1,
A/N 35 en de kanalen. DB geeft aan
dat de scherpte van het protest

ACTIE DOOR

LO/Mobiliteit &
B& B/
Communicatie/ B.
Dobbelstein.
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zichtbaarder mag worden naar de
buitenwereld. De lobby zal zich in de
komende periode concentreren op de
A-1. Deze wordt geleid door de heer
Bron, maar hij kan rekenen op de
steun van de overige DB-leden
indien nodig.
C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Verdeling middelen Jeugdwerkloosheid
2011
(reg.nr 12008031)

1. In te stemmen met de verdeling middelen
Jeugdwerkloosheid 2011;
2. De conceptbrieven gericht aan de
gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en
Oldenzaal vast te stellen;
3. De bestedingstermijn voor de middelen
Jeugdwerkloosheid 2010 te verlengen naar
1-1-2013

Het DB stemt in met de voorstellen 1
tot en met 3. Men wil wel nog
geïnformeerd worden over de
precieze werking van de genoemde
aanscherping van de kaders.

Actie: LO/Werken

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

Afsluiting toezichthouden huisvesting
statushouders
(reg.nr. 12008008)

Instemmen met beëindiging van de lopende
procedures inzake toezicht op huisvesting van
statushouders volgens dit voorstel en de
betreffende gemeenten middels bijgaande brief
daarover te informeren.

Het DB stemt in met het voorstel en
geeft aan dat ook de overige
gemeenten geïnformeerd dienen te
worden over de beëindiging van deze
taak.

Actie: LO/ R & VT

2.

Agenda van Twente, fonds Recreatie en
Toerisme: Twents Gastheerschap
(reg.nr. 12008009)

Te besluiten tot toekenning van € 57.500,- uit
het Fonds Recreatie & Toerisme van de
Agenda van Twente (jaarschijf 2012) aan het
project Twents Gastheerschap en daarvoor
bijgaande beschikking af te geven.

Het DB stemt in met het voorstel,
maar verzoekt de tekst van de
beschikking te checken op de juiste
bewoordingen over de eisen van
regiobranding.

Actie: LO/ R &VT
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3.

Doelmatigheid c.q bezuinigingen en
heroriëntatie samenwerking
(reg.nr. 12008011)

Instemmen met bijgevoegd plan van aanpak
voor de heroriëntatie in het kader van
gemeentelijke Twentse samenwerking.

Het voorstel wordt aangehouden en
de opmerkingen van het DB verwerkt
in het voorstel. De opmerkingen
concentreren zich op de afstemming
met reeds lopende processen, de
positie van de regioraad en de
richting om te komen tot een set van
basisafspraken hóe we
samenwerken als we besloten
hebben te wíllen samenwerken.

Actie: LO/R & VT

Vaststellen van de bijgaande productenraming
2013 van het programma Service &
Samenwerking.

Het DB stelt de productraming van
het programma Service &
samenwerking vast.

a. Conform vaststellen.

Het verslag wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.

E - Financiën
1.

Productenraming 2013 Service &
Samenwerking
(reg.nr. 12008012)

F – Algemene personele aangelegenheden
--G – Gezondheid

--

--

H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d.
12 november 2012;

PAGINA

NR.

5/7

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

b. Bestuurscommissies:
c. Portefeuillehoudersoverleg:
- Milieu, Duurzaamheid en Afval d.d.
12 november 2012
d. Overige:
- Commissie Grens d.d. 1 november
2012
- Overleg DB met voorzitters en
secretarissen visitatiecommissies en
rekenkamer d.d. 15 november 2012

b. -c. Voor kennisgeving aannemen

2.

Ingekomen stukken.
(reg. nr. 12007811)

Voor kennisgeving aannemen.

3.

Uitnodigingen.

Stadsregio Arnhem Nijmegen; Uitnodiging
seminar en receptie ter gelegenheid van het
afscheid van Jaap Modder d.d. 21 december
2012

4.

Rondvraag.

BESLISSING

ACTIE DOOR

Het DB neemt kennis van de
verslagen.

d. Voor kennisgeving aannemen

.

Het DB is verhinderd bij het afscheid
van de heer Modder op 21 december
en besluit een brief te sturen.

Actie: B & B secr.

In het volgend DB zal stil worden
gestaan bij de Euregio bijeenkomst
over TEN-T. Ook de agenda van de
eerste bijeenkomst van Twents
Economisch beraad zal worden
geagendeerd.

Actie:
LO/MobiliteitWerken

Het DB neemt kennis van het
initiatief van de gemeente Hengelo
over verdergaande samenwerking op
gebied van bedrijfsvoering met een
aantal andere Twentse gemeenten.
Het verzoek van de gemeente

Actie:LO/Mobiliteit
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Dinkelland om een reactie te mogen
ontvangen op de brief in september
over de Beneluxlaan wordt door de
PH Mobiliteit meegenomen in de
actualisatie van de regionale
mobiliteitsagenda.
De heer van Zwanenberg heeft
gezamenlijk met wethouder van
Hees een aantal constructieve
gesprekken gevoerd met de EZ
wethouders van de landelijke
gemeenten in het kader van de
Economische Motor.
Het DB spreekt naar aanleiding
daarvan over de business case die
door de initiatiefgroep achter Port of
Twente is opgesteld. Er zal een
integrale afweging gemaakt moeten
worden of hier, bijv. uit de resterende
middelen van Agenda van Twente,
middelen voor beschikbaar gesteld
kunnen worden. Hierover komt zo
spoedig mogelijk een voorstel in DB.
De landelijk-gebied gemeenten
hebben een uitnodiging ontvangen
om met de voorzitter Netwerkstad te
spreken over de (ruimtelijke)
ontwikkelagenda Netwerkstad op 6
december. Er zal contact worden
gezocht met mevrouw Hermans om
te kijken of de DB-leden uit landelijk
gebied gemeenten eenzelfde
informatiepositie kunnen krijgen als

Actie:LO/R & VT

Actie:
Netwerkstad
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overige DB-leden.

ACTIE DOOR

