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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Op basis van het in de toelichting opgenomen
overzicht mandaat te verlenen aan de daarin
vermelde leden van het dagelijks bestuur, zo
nodig via schriftelijke raadpleging, besluiten te
nemen die geen uitstel dulden.

Het DB stemt in met het voorstel.

Nieuwe verdeelsystematiek BDU gelden
Regiotaxi. (reg.nr. 12004912)

Jaarlijks € 2.200.000,- reserveren voor regiotaxi
uit de BDU. Van deze reservering ca. €
500.000,- te gebruiken voor overheadkosten.
Van het restantbedrag een bijdrage te doen aan
gemeenten op basis van het totaal aantal in de
regiotaxi gereisde Wmo- en OV-zones.

Het DB stemt in met het voorstel.

RMF/Twente Mobiel subsidieverlening
Bereikbaarheidsmaatregelen Hengelo Plein
Westermaat. (reg.nr. 12004780)

De eerder toegekende RMF bijdrage aan
gemeente Hengelo voor de
‘Bereikbaarheidsmaatregelen Plein Westermaat’

Het DB stemt in met het voorstel. In
voorkomende gevallen dat een PHO
tevens belanghebbende is wordt het

ONDERWERP

A – Algemeen/bestuurlijk
1.

Mandaat tijdens de vakantieperiode.
(reg.nr. 12004769)

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

2.

ACTIE DOOR
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3.

4.

2/9

ONDERWERP

e

Planwijziging project Laan Hart van Zuid 2
fase. (reg.nr. 12004779)

Exploitatiebijdrage Openbaar vervoer 2012
en bijdrage Regiotaxi Twente projecten
2012. (reg.nr. 12004873)

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

te verhogen met € 345.000,- tot maximaal €
634.315,- in het kader van Twente Mobiel.

stuk overgedaan aan de eerste plv
PHO.

In te stemmen met de majeure planwijziging
Laan Hart van Zuid en de herallocatie van de
reeds toegekende middelen.

1. voor het Twentse busdeel van de
concessie Zutphen-Hengelo-Oldenzaal een
exploitatie-bijdrage van € 2.085.163
(exclusief BTW) (prijspeil 2012) te verlenen
aan Syntus;
2. en voor het totale treindeel een bedrag van
€ 3.689.305 (exclusief BTW) (prijspeil
2012) te verlenen aan Syntus;
3. voor de intermodale concessie Twente een
exploitatiebijdrage van € 13.495.716
(exclusief BTW) (prijspeil 2012) te verlenen
aan Connexxion;
4. voor de Regiotaxi Twente een bijdrage van
€ 2.245.943,28 (exclusief BTW) (prijspeil
2012) te verstrekken aan de deelnemende
gemeenten.
5. kennis te nemen van de verhouding tussen
verstrekte indexaties voor openbaar
vervoer en de compensatie daarvan door
het Rijk.

Het DB stemt in met het voorstel mits
het PHO Mobiliteit eveneens instemt.
DB wil het voorstel daarna opnieuw
geagendeerd zien. Ook wordt de
vraag gesteld of inhoudelijk deze
wijzigingen zijn kortgesloten in
Netwerkstadverband.
Het DB stemt in met de voorstellen 1
tot en met 5.

ACTIE DOOR

Actie:LO/
Mobiliteit
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ONDERWERP

5.

Aanbesteding treindienst Zwolle-Enschede
(reg.nr. 12004864)

VOORSTEL/ADVIES

1. in te stemmen met het concept Programma
van Eisen aanbesteding Zwolle-Enschede;

BESLISSING

ACTIE DOOR

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

2. het concept Programma van Eisen
aanbesteding Zwolle-Enschede vrij te
geven voor overleg / inspraak met direct
betrokken partijen en voor advies aan
ROCOV Twente;
3. de portefeuillehouder mobiliteit te
machtigen om het traject verder bestuurlijk
af te handelen tot aan de besluitvorming op
het definitieve PvE.

6.

Verbetering treinverbinding AlmeloMariënberg. (reg.nr. 12004792)

1. ermee in te stemmen om op de ALMAspoorlijn een robuuste systeemverbetering
te realiseren in de vorm een rechtstreekse
treinverbinding Almelo-Hardenberg,
conform variant 2 uit bijgevoegd rapport
‘Studie naar verbetering AlmeloMariënberg’ (kosten € 13,4 mln.);
2. In samenhang hiermee in te stemmen met
het voorstel tot verbetering van de
aanlanding van de ALMA-lijn op het station
in Almelo (kosten 1,0 mln.);
3. ter dekking van de hiermee gemoeide totale
investeringslasten (€ 14,4 mln.) ermee in te
stemmen dat het zgn. ‘ALMA-spaarpotje’
(€ 4 mln.) volledig hiervoor wordt
aangewend, waarbij ervan wordt uitgegaan
dat de Provincie Overijssel het resterende
bedrag (€ 10,4 mln.) beschikbaar zal
stellen;

Het DB stemt in met de voorstellen 1
tot en met 3. De portefeuillehouder
zal bestuurlijk contact leggen met de
gemeente Twenterand.

Actie PH
Mobiliteit
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Als vertrekpunt vast te stellen dat de
exploitatielasten in de nieuwe situatie gelijk
blijven ten opzichte van de huidige situatie
en dat een mogelijk jaarlijks tekort of
overschot in de exploitatie op basis van
50%-50% wordt verdeeld tussen provincie
Overijssel en Regio Twente.
C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Vervolg project Kwetsbare Jongeren.
(reg.nr. 12004870)

1. De kenmerkende methode Work-wise
binnen het project te omarmen als uniforme
werkwijze voor de aanpak van kwetsbare
jongeren;
2. in te stemmen met de bijdrage van 2 maal
0,5 fte voor coördinatie en verduurzaming
gefinancierd uit de reeds bestemde
middelen voor Kwetsbare Jongeren binnen
jeugdwerkloosheid voor de periode
1 september 2012 tot 31 december 2014;
3. de portefeuillehouder Werk te machtigen
binnen de gestelde financiële kaders om de
uitvoering ter hand te nemen;
4. in een brief aan de colleges in Twente hen
te informeren over het continueren van het
project en te wijzen op de mogelijkheid van
extra inzet;
5. de partners bij dit project (waaronder
Jarabee en Attendiz) op de hoogte te
stellen te stellen van het besluit.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
tot en met 5.

ACTIE DOOR
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ONDERWERP

2.

Expat Center Twente
(reg.nr. 12004871)

VOORSTEL/ADVIES

1. kennis te nemen van de brief van de
Stichting WTC Twente.
2. kennis te nemen van het Businessplan
Expat Center Twente.

BESLISSING

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

3. in te stemmen met het verzoek van de
Stichting WTC Twente om een verzoek tot
incidentele projectsubsidie bij de provincie
Overijssel voor het opzetten van een Expat
Center Twente te ondersteunen.
3.

Deelname TwenteKwartier.
(reg.nr. 12004843)

1. Kennis te nemen van het POWI advies om te
komen tot een nadere invulling van de door u
gereserveerde gelden;
2. Middelen uit het budget Actieplan
Jeugdwerkloosheid ter hoogte van €25.000,te reserveren voor het uitvoeren van het
participatieovereenkomst binnen het
TwenteKwartier.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2. Indien Heracles Almelo met een
vergelijkbaar plan komt, vindt DB dat
resterend budget daarvoor
beschikbaar kan worden gesteld.

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

IPT aanvragen: Tec4se & MAXX ISO ADD
ON (reg.nr. 12004883)

1. De aanvraag voor een subsidie van
€ 142.000,00 in het kader van de
Innovatieroute Twente van Luinstra Beheer
BV als penvoerder voor het project MAXX
ISO ADD ON te honoreren onder de
ontbindende voorwaarde dat de
Management Autoriteit en de provincie
Overijssel eveneens instemmen met deze
aanvraag.
2. De uit dit besluit voortvloeiende kosten te
financieren met een bijdrage uit het

Het DB stemt in met de voorstellen 1
tot en met 5.

ACTIE DOOR
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Investeringsfonds IPT, dat bij raadsbesluit
van 20 december 2007 is ingesteld en de
regioraad hierover via de beraps en
jaarlijkse voortgangsrapportage te
informeren
3. De aanvraag voor een subsidie van
€ 750.000,00 in het kader van de
Innovatieroute Twente van Thales als
penvoerder voor het project TEC4SE te
honoreren onder de ontbindende
voorwaarde dat er minimaal € 750.000,00
cofinanciering beschikbaar komt via overige
publieke partijen;
4. Hiertoe de eerste tranche ad € 300.000,00
beschikbaar te stellen onder de
voorwaarden zoals genoemd in bijgaande
beschikking;
5. de uit dit besluit voortvloeiende kosten te
financieren met een bijdrage uit de vrijval
van ISETI en de aanvragers hiervan
schriftelijk in kennis te stellen en de
regioraad hierover via de beraps en
jaarlijkse voortgangsrapportage te
informeren

2.

Financiering Programmabureau IPT
(reg.nr. 12004878)

A.
1. Kennis te nemen van de door de stichting
Innovatieplatform Twente (IPT) ingediende
subsidieafrekening over 2010 en 2011;
2. Kennis te nemen van het voordelige
exploitatieresultaat over 2011 van
€ 30.426,00.Het verzoek van het IPT over
de bestemming van het voordelig resultaat

Het DB stemt in met de voorstellen
A1-4 en B1-4.

ACTIE DOOR
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

3.
4.

1.

2.

3.
4.

E - Financiën

over 2011 niet te honoreren, maar in
mindering te brengen op het bedrag van
2012;
De door Regio Twente over 2010 aan de
stichting IPT te verlenen bijdrage definitief
vast te stellen op € 325.000,00;
De door Regio Twente over 2011 aan de
Stichting IPT te verlenen bijdrage definitief
vast te stellen op € 280.000,00
B.
Instemmen met het beschikbaar stellen
van een bijdrage van € 106.037,00
( € 121.250,00 minus € 15.213,00) voor de
coördinatie en afhandeling van
investeringsaanvragen zoals deze door het
programmabureau IPT in de eerste helft
van 2012 is uitgevoerd.
Te besluiten dat de personele
ondersteuning aan het IPT, bestaande uit
het secretariaat van het IPT in totaal ca.
€ 70.000,00 in 2012 om niet aan het IPT
ter beschikking worden gesteld.
Het IPT schriftelijk in kennis te stellen over
deze besluiten en de regioraad hierover via
de beraps en jaarrekening te informeren.
De uit deze besluitvorming voortvloeiende
kosten te financieren met een bijdrage uit
het Investeringsfonds IPT (groot € 50 mln.),
dat bij raadsbesluit van 20 december 2007
is ingesteld.

BESLISSING

ACTIE DOOR
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VOORSTEL/ADVIES

--

--

--

BESLISSING

F – Algemene personele aangelegenheden
1.

Uitwerking salarismaatregelen Cao sector
gemeenten 2011-2012.
(reg.nr. 12004835)

In te stemmen met de eenmalige uitkeringen en
de wijzigingen van de gemeentelijke
salarisbedragen die voortvloeien uit de Cao
sector Gemeenten 2011-2012.

Het DB stemt in met het voorstel

a. Conform vaststellen.

Het DB stelt het verslag van 25 juni
vast.

G – Gezondheid

--

--

H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 25 juni
2012;
b. Bestuurscommissies:
c. Portefeuilleoverleg MDA d.d. 13 juni
2012
d. Overige:

b.
c. Conform vaststellen

Het DB neemt kennis van het verslag
van het pho MDA.

d.

2.

Ingekomen stukken.

Voor kennisgeving aannemen.

3.

Uitnodigingen.

--

Het DB neemt kennis van de
ingekomen voorstellen.

ACTIE DOOR
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4.

Rondvraag.

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

De heer Welten koppelt terug over de
bijeenkomst over de samenwerking
op bedrijfsvoering (Zenderen-3).
Helaas waren gemeenten WT4 en
Dinkelland en Tubbergen afwezig. Zij
zullen op een andere wijze worden
geïnformeerd.

ACTIE DOOR

