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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

1. De Bestuursopdracht vast te stellen
overeenkomstig het bijgevoegde concept.
2. De uitvoering van de Bestuursopdracht op te
schorten totdat duidelijk is dat het wetsvoorstel voor de afschaffing van de Wgr-plus
door het parlement in behandeling wordt
genomen.

Het DB besluit het voorstel aan te
houden gezien de ontstane politieke
situatie. Het bestuurlijk overleg tussen
provincie en regio van 31 mei gaat
wel door.
N.a.v.: wordt gesproken over de
kernboodschap t.b.v. de lobby van de
SkVV en het zienswijzedocument van
de Metropool Rotterdam-Den Haag.
Van dit laatste document laat de heer
Kerckhaert in Netwerkstadverband
een analyse maken.

A – Algemeen/bestuurlijk
1.

Bestuursopdracht overdracht taken en
bevoegdheden verkeer en vervoer naar
Provincie Overijssel en vergelijking BDU
(reg.nr. 12003346).

ACTIE DOOR
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B – Leefomgeving, Mobiliteit
e

1.

Quick win-voorstellen 3 tranche
binnenhavens Twente (reg.nr. 12003252).

2.

Verstrekken van eenmalige subsidie ten
behoeve van fietsstimulering in kader van
Twente Mobiel Samen Slim Werken
(reg.nr. 12003257).

Instemmen met het voornemen van de
gemeenten om in het kader van de quick
e
winregeling 3 tranche binnenhavens de
voorgestelde projecten bij XL Businesspark
Twente en het Havengebied Enschede in te
dienen.

Het DB stemt in met het voorstel. De
portefeuillehouder krijgt mandaat om
een tweetal tekstuele aanpassingen
aan te brengen waaronder de
gevraagde subsidiebedragen.

Instemmen met het op grond van artikel 4:23, lid
3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht
verlenen van een eenmalige subsidie ter hoogte
van maximaal € 105.000,-- ten behoeve van
fietsstimulering (Twentse e-fietsactie 2012) in
het kader van Twente Mobiel, samen Slim
Werken, aan een backofficebedrijf en dit te
dekken uit begrotingspost “Mobiliteitsmanagement”.

Het DB stemt in met het voorstel.

1. Instemmen met de notitie Communicatiestrategie “Twente Top Innovatieregio” als
uitgangspunt voor het vervolg van de
regiobranding.
2. Kennisnemen van de notitie Het merk
Twente; notitie ten behoeve van discussie
over de positionering van Twente en de
afspraken die hierover met het TBT zijn
gemaakt.

Het DB stemt in met voorstel 1 tot en
met 5 en vraagt de portefeuillehouder
EZ om dit proces met kracht door te
zetten op de meest effectieve manier,
waarbij ook de andere portefeuillehouders zich sterk maken voor de
eenduidige branding op de terreinen
die in hun portefeuilles vallen.

LO/MOB

C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Regiobranding (reg.nr. 12003253).

LO/Werken
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3. Uitspreken over een scenario voor het
vervolgproces.
4. Instemmen om de positie van Regio Twente
in het bestuur van de Stichting
Regiobranding Twente te wijzigen zodra zich
hiervoor een natuurlijk moment voordoet,
maar uiterlijk eind 2012.
5. De portefeuillehouder Economische Zaken
aanwijzen als trekker van dit proces, met
inzet door alle leden van het dagelijks
bestuur op de voor hen relevante terreinen.

2.

Samenwerking gemeenten en arbeidsmarktpartijen op de veranderende
arbeidsmarkt (reg.nr. 12003359).

In te stemmen met de aan het eind van dit
voorstel vermelde acties die volgen uit de
bijgevoegde “opdracht veranderende
arbeidsmarkt” en de daarbij genoemde
bestuurlijke trekkers.

De portefeuillehouder wordt verzocht
de dringende noodzaak van samenwerking op de regionale arbeidsmarkt
nog nader toe te lichten in het
voorstel.
Het DB stemt verder in met het
voorstel.
N.a.v.: constateert men dat er nog wel
scherper moet worden op welke
manier de middelen van de Innovatiesprong voor de brede Human Capital
Agenda worden ingezet, ook in de
governance tussen Strategy Board en
POWI.

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

Aanbieding Regio Twente als gastheerorganisatie voor de Informatie-,
Coördinatie- en Sturingseenheid (ICS)
netwerk RUD (reg.nr. 12003255).

Ter kennisneming.

Het DB juicht de aanbieding van
Regio Twente als gastheerorganisatie
voor de ICS van het netwerk RUD
toe. DB verzoekt ingelicht te worden
over het vervolgproces.

2.

Afrekening project microfinanciering van de
Agenda van Twente (reg.nr. 12003256).

1. Te besluiten tot intrekking van de beschikking aan de gemeente Hengelo voor het
project microfinanciering met een maximale
bijdrage van € 200.000,-- en het reeds
betaalde bedrag ad € 160.000,-- terug te
vorderen.
2. Het vrij te vallen bedrag ad € 160.000,-- terug
te laten vloeien in de Agenda van Twente en
het onderwerp startersondersteuning mee te
nemen in het regionale arbeidsmarktvoorstel
ten behoeve van de Human Capital Agenda.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.

3.

Aangaan huurovereenkomst voor paviljoen
met skiheuvel in Het Rutbeek
(reg.nr. 12003343).

1. In te stemmen met het aangaan van een
huurovereenkomst met Outdoorcentrum
Moser overeenkomstig bijgaande concepten
van de huurovereenkomst en de daarbij
behorende side letter.
2. De op 27 maart 1991 met de heer G.K.
Moser en mevrouw A.A. Moser-Kruijning
gesloten allonge bij de huurovereenkomst te
wijzigen overeenkomstig bijgevoegd concept.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.
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Voortgangsrapportage 2011 Agenda van
Twente (reg.nr. 12003358).

1. In te stemmen met bijgaande voortgangsrapportage Agenda van Twente 2011 en
deze als bijlage toe te voegen aan het
regioraads-voorstel “Innovatiesprong
Twente”.
2. In te stemmen met het in dit voorstel
vermelde vervolgtraject.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.
Het DB wil graag geïnformeerd
worden op welke wijze de nog
openstaande projecten uitgevoerd
(gaan) worden en of dit volgens
oorspronkelijk ingediend plan gebeurt
en daarmee nog voldoet aan de
oorspronkelijk gestelde doelen.

LO/ R & VT

Het DB verleent de portefeuillehouder
mandaat om het eerste besluit in het
regioraadsvoorstel nog te verduidelijken.

B&B

E – Financiën
1.

Jaarrekening 2011 (reg.nr. 12003251).

1. In te stemmen met bijgevoegd conceptregioraadsvoorstel (bijlage 1)
behorende bij dit voorstel.
2. In te stemmen met bijgevoegde
jaarstukken (bijlage 2).

Het DB stemt verder in met
voorstellen 1 en 2.

2.

1. Derde voorschot project ThermoPlastic
Composites Research Centre van
Stichting TPRC.
2. Eindafrekening IPT project Field Lab for
Client Centered Care.
3. Derde voorschot project MAIN MEP van
Stichting PIM.
4. Tweede voorschot project Stil Veilig
Wegverkeer van Apollo Vredestein.
(reg.nr. 12003254).

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen
van een derde voorschot van € 87.236,-- aan
de Stichting TPRC en hiertoe bijgaande
beschikking af te geven.
2. De subsidiebijdrage aan Oost NV van het
project Field Lab for Client Centered Care
definitief vast te stellen op € 47.500,--. Het
restant bedrag ad € 9.500,-- uit te betalen en
hiertoe bijgaande beschikking af te geven.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 4.
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3. In te stemmen met het beschikbaar stellen
van een derde voorschot van € 81.626,-- aan
de Stichting PIM voor het project MAIN MEP
en hiertoe bijgaande beschikking af te geven.
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen
van een tweede voorschot van € 51.068,-aan Apollo Vredestein voor het project Stil
Veilig Wegverkeer en hiertoe bijgaande
beschikking af te geven.
F – Algemene personele aangelegenheden
-G – Gezondheid
-H – Bedrijfsvoering
1.

2.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 16 april
2012;
b. Bestuurscommissies:
c. Portefeuilleoverleggen:
d. Overige:

Ingekomen stukken.

a. Conform vaststellen.

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

b.
c.
d.

Voor kennisgeving aannemen.

Het DB neemt kennis van de
ingekomen stukken.
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3.

Uitnodigingen.

4.

Rondvraag.

-LO/MOB
De heer Schouten meldt dat de
provincie zonder overleg eenzijdig
heeft besloten tot een bezuiniging op
het ROVO. Hij zal hierover in contact
treden met Provincie Overijssel.
LO/MOB
De heer Den Oudsten meldt dat hem
ter ore is gekomen dat de provincie
een onderzoek steunt naar de
doortrekking van het Mitterlandkanaal. Dit zal worden nagegaan.

