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Verslag DB van 19 maart 2012
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

Jaaroverzicht lobby Den Haag 2011 conform
afspraak ter informatie naar regioraad sturen.

Het DB stemt in met het jaaroverzicht,
doch verzoekt:
- in het overzicht nog op te nemen
natura 2000 en EHS (n.a.v. een
vraag van mevrouw Schuddeboom in de regioraad);
- een verduidelijking te geven
m.b.t. AWBZ/WMO en Regeling
onderkant arbeidsmarkt;
- na te gaan of ook de transitie
jeugdzorg tot de lobbyonderwerpen behoort.

Secretaris

A – Algemeen/bestuurlijk
1.

Jaaroverzicht lobby Den Haag
(reg.nr. 12001904).

PAGINA

NR.

2/10

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Kennis genomen wordt van de
mededeling van de voorzitter dat hij
de lobbyist in contact heeft gebracht
met de burgemeester van Wierden
inzake de financiële problematiek van
de N35.
De secretaris zal intern de te volgen
strategie terugkoppelen.

2.

Doorontwikkeling Bestuurs- en
Bedrijfsbureau (reg.nr. 12001680).

In te stemmen met de doorontwikkeling zoals
geschetst in dit voorstel.

- Het DB stemt in met het voorstel.
- Het DB verzoekt in het kader van
het onderdeel Services:
* een benchmark naar de kosten te
doen bij gemeenten van diverse
grootte en de provincie;
* het verzorgen van de salarisadministratie voor diverse
gemeenten apart te administreren;
* elke nieuwe activiteit aan haar
voor te leggen;
* te bezien in welke structuur dit
onderdeel het beste kan worden
opgepakt.

ACTIE DOOR

Secretaris

B&B
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B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Subsidieverlening Verkeersveiligheid RUP
2012 (reg.nr. 12001718).

1. Subsidie verlenen aan de gemeenten
Twenterand, Rijssen-Holten, Hellendoorn,
Losser, Haaksbergen, Hof van Twente,
Hengelo en Provincie Overijssel voor een
totaalbedrag van € 975.318,--.
2. Dit bedrag voor € 750.000,-- te financieren uit
BDU RUP Duurzaam Veilig 2012 en voor
€ 225.318,-- uit de vrijval van RUP-projecten uit
de voorafgaande jaren.
3. Vaststelling van de subsidie te mandateren aan
de domeindirecteur.

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

2.

Visie- en ambitiedocument Actualisatie
Regionaal Mobiliteitsplan
(reg.nr. 12001956).

Instemmen met het visie- en ambitiedocument als
inhoudelijk uitgangspunt voor het nieuw te vormen
Regionaal Mobiliteitsplan 2012-2020.

- Het DB stemt in met het voorstel.
- Het DB verzoekt uit de toelichting
te schrappen “de sky is the limit”.
- Het DB vraagt aandacht voor de
vermeende tegenstelling tussen de
logistieke draaischijf en het
Programma Hoogfrequent Spoor
(PHS). De heer Schouten
bespreekt dit met de heren Bron
en Kok.

LO/Mobiliteit
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C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Aansluiting dagelijks bestuur bij POWI en
ontwikkelingen (Platform Onderwijs en
Inkomen) (reg.nr. 12001714).

1. In te stemmen met de huidige werkwijze
van POWI en kennis te nemen van de
ontwikkelingen.
2. Bijgaande memo en bijlage ter informatie
aan de regioraad door te geleiden in
aansluiting op de presentatie over
arbeidsmarkt in de regioraad van 12
oktober 2011.
3. Expliciet vast te leggen dat alle financiële
zaken binnen POWI aan het DB ter
besluitvorming worden voorgelegd en
worden opgenomen in de reguliere planning
en control cyclus.

- Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.
- Met betrekking tot punt 3 besluit het
DB: Expliciet vast te leggen dat alle
financiële zaken binnen het POWI
die betrekking hebben op Regio
Twente aan het DB ter besluitvorming voor te leggen en deze op te
nemen in de reguliere planning en
control cyclus.
- In de memo onder “POWI financieel”
aanscherpen hoe het zit met de
financiële verantwoordelijkheid (wie
is waarvoor verantwoordelijk). Aan
de portefeuillehouder Economische
Zaken wordt mandaat verleend om
de tekst vast te stellen.
- Wanneer er meer duidelijkheid
bestaat over de plannen van het
kanbinet m.b.t. de regionalisering
van het arbeidsmarktbeleid bezien
welke governance daarbij hoort.
- De leden van het POWI worden
uitgenodigd voor een gesprek met
het DB.

LO/Werken
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Gezamenlijke reactie op Regionaal
Economisch Beleid Provincie Overijssel
(reg.nr. 12001682).

1. In te stemmen met de inhoud van de
reactie op het Regionaal Economisch
Beleid van Provincie Overijssel.
2. In te stemmen met verzending van de
brief aan de leden van de Provinciale
Staten van Provincie Overijssel op
uiterlijk 21 maart a.s.
3. Vorenstaande, met inachtneming van
eventuele wijzigingen die voortkomen
uit het Portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken d.d. 14 maart
2012.

1. Voorstel 1: Het DB besluit enkele
aanpassingen in de brief aan te
brengen, waaronder:
* de passage m.b.t. de innovatiesprong (betreft geen nieuw besluit,
maar voortzetting bestaand beleid);
* de mededeling dat tijdens de
commissievergadering gebruik
wordt gemaakt van het spreekrecht;
* aan de portefeuillehouder
Vrijetijdseconomie wordt mandaat
verleend om de tekst over het
bezuinigingsvoornemen van de
provincie m.b.t. de recreatievoorzieningen vast te stellen;
* de brief wordt gericht aan
gedeputeerde staten meteen kopie
aan provinciale staten.
2. Het DB stemt in met de voorstellen 2
en 3.
3. Het DB verzoekt na te gaan wat het
bruto regionaal product in West
Overijssel is.

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

Agenda van Twente, fonds Sport en
Cultuur: subsidieaanvraag Nationale Sport
Week 2012 (reg.nr. 12001715).

1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag
van het project Nationale Sport Week 2012
(21-28 april 2012).
2. Een subsidie van € 60.000,-- te verlenen aan
de gemeente Enschede die optreedt namens
de initiatiefgroep van het project.
3. € 60.000,-- ten laste te brengen van het
Fonds Agenda van Twente (onderdeel Sport
en Cultuur).
4. De aanvrager te wijzen op de voorwaarde
samen met de Twentse gemeenten een
strategie uit te werken voor deze week en
gezamenlijke activiteiten te organiseren
waarbij de verbinding tussen de 14
gemeenten en de Sportweek zichtbaar wordt.
5. De aanvrager te informeren over het genomen besluit middels bijgaande beschikking.

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

2.

Bekostiging Twents Bureau voor Toerisme
voor de jaren 2013 tot en met 2015
(reg.nr. 12001905).

Bijgaand regioraadsvoorstel inzake de
subsidiëring TBT voor de jaren 2013 tot en met
2015 vast te stellen.

- Het DB stemt in met het voorstel.
- Het DB benadrukt het belang van
een goede communicatie in de
richting van de gemeenten.
- Het DB verzoekt na te gaan wat de
bijdrage van de gemeenten in
overig Overijssel voor het
regionaal toeristisch bureau is.

LO/Ruimte en
Vrije Tijd
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Innovatiesprong (reg.nr. 12001716).

1. Instemmen met bijgaand regioraadsvoorstel,
2. Datum van Regioraad van 9 mei verplaatsen
zodat 10 weken termijn gehanteerd kan
worden,
3. Portefeuillehouder EZ opdracht geven de
voorwaarden te formuleren waaronder
dagelijks bestuur bereid is middelen
beschikbaar te stellen voor stichting
Regiobranding, vooruitlopend op het
beschikbaar komen van middelen
voortkomend uit bijgaand voorstel
innovatiesprong,
4. Instemmen met bijgaande voorstel om drie
informatiebijeenkomsten te organiseren voor
de gemeenteraden en ambtenaren van de
Twentse gemeenten.

- Het DB stemt in met voorstel 1 in
die zin dat in het regioaadsvoorstel
nog enkele aanpassingen worden
aangebracht.
- Het DB stemt in met voorstel 2.
- Het DB stemt in met voorstel 3,
waarbij wordt aangetekend dat:
* een goede branding/positionering
van Twente van groot belang
wordt geacht;
* de financiële middelen niet
exclusief bestemd zijn voor de
Stichting Regiobranding Twente;
* aan de portefeuillehouder EZ
mandaat wordt verleend om de
tekst onder “Regiobranding/PR”
aan te scherpen;
* het gewenst is te komen tot een
bundeling van organisaties die
zich met branding in Twente
bezighouden;
* de tekst onder “TBT” en
“Innovatie in gemeenten” wordt
aangepast.
- De portefeuillehouders Economische Zaken en Vrijetijdseconomie zullen overleg voeren op
welke wijze invulling kan worden
gegeven aan het advies van de
heer R. Schouten van Nieuw Beeld
m.b.t. de positionering van Twente.

Secretaris
B&B/secretariaat
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- Het DB verzoekt de ambtelijke
organisatie om samen met de
directeur van het IPT een advies
uit te brengen hoe in de nieuwe
structuur kleine bedrijven gebruik
kunnen maken van het budget
voor Innovatie in gemeenten. Als
plafond geldt daarbij de Deminimisregeling voor staatssteun
(€ 200.000,-- per 3 jaar).
E - Financiën
-F – Algemene personele aangelegenheden
--

LO/Werken
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G – Gezondheid

1.

Plaatsvervangend directeur Publieke
Gezondheid (reg.nr. 12001681).

1. Als plaatsvervangend directeur aan te wijzen:
a. voor de rest van 2012:
e
1 hoofd AGZ
e
2 hoofd JGZ
e
3 hoofd bureau GHOR
b. met ingang van 1 januari 2013:
e
1 hoofd JGZ
e
2 hoofd AGZ
e
3 hoofd bureau GHOR
2. De feitelijke ingang als bedoeld onder 1b
afhankelijk te stellen van de evaluatie in het
najaar van 2012.

Het DB stemt in met de voorstellen
1a, 1b en 2.

a. Conform vaststellen.

a. Het DB stelt het verslag vast.

H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 5 maart
2012;
b. Bestuurscommissies:
c. Portefeuilleoverleggen:
d. Overige:

b.
c.
d.
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2.

Ingekomen stukken.

Conform vaststellen.

3.

Uitnodigingen.

--

4.

Rondvraag.
Vacature secretaris Euregio

Het DB besluit conform de
voorstellen.

Het DB neemt kennis van de mededeling van de heer Kerckhaert over
het vertrek van de huidige secretaris
en zijn deelname in de selectiecommissie voor het verkrijgen van
een opvolger.

