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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Kennis te nemen van de voortgang.

- Het DB neemt kennis van de
voortgang.
- Nagaan of er een verbinding is
tussen het POWI en de provinciale
SER.

ACTIE DOOR

A – Algemeen/bestuurlijk
-B – Leefomgeving, Mobiliteit
-C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Voortgang herijking samenwerking op
uitvoering arbeidsmarktbeleid
(reg.nr. 12000262).

LO/Werken
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

- Bij de positionering van het DB ten
opzichte van het POWI ook
betrekken de rol van het DB en de
regioraad bij de financiële
aspecten van het POWI.

2.

Arbeidsmarktplan 2 “Twente werkt door,
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
(reg.nr. 12000263).

Voor kennisgeving aannemen.

- Het DB neemt kennis van het
Arbeidsmarktplan 2. Het DB neemt
kennis van het feit dat het rapport
niet ingaat op de financiering van
de voorstellen.
- Er is een link met Human Capital in
het kader van de Innovatiesprong.
Deze dient nader onderzocht te
worden.
- Bij de Bouw wordt de Stichting
Pioneering gemist.
- Het plan aan de regioraad
voorleggen inclusief financiering en
link met Human Capital onderdeel
van de Innovatiesprong.

ACTIE DOOR

LO/Werken

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

Vervolgbeschikkingen IPT:
1. Werkvoorschot project
TermoPlastic composites Research
Centre van Stichging TPRC.
2. Tweede voorschot project
“Vernieuwend ondernemen in de
bouw, fase II van Stichting
Pioneering”.
(reg.nr. 12000288).

1. In te stemmen met het verzoek van TPRC
een extra werkvoorschot beschikbaar te
stellen van € 120.000,-- en hiertoe bijgaande
beschikking af te geven.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen
van een tweede voorschot van € 750.000,-aan de Stichting Pioneering voor het project
“vernieuwend ondernemen in de bouw, fase
II”. Hiertoe de bijgevoegde beschikking af te
geven.

Het DB stemt in met de voorstellen 1
en 2.

E - Financiën
1.

Nota reserves en voorzieningen
(reg.nr. 12000421).

F – Algemene personele aangelegenheden
-G - Gezondheid
--

Bijgevoegde nota reserves en voorzieningen
Regio Twente ter vaststelling voorleggen aan de
regioraad.

Het DB stemt in met het voorstel.
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H - Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB-vergadering d.d. 9 januari
2012;
b. Bestuurscommissies:
c. Portefeuilleoverleggen:
d. Overige:

a. Conform vaststellen.
b.
c.
d.

2.

Ingekomen stukken.

--

3.

Uitnodiging feestelijke presentatie “Langs
Twents Water” d.d. 11 februari 2012 bij
Fiets- en Wandelbeurs (reg.nr. 12000435).

Bespreken wie hier naar toe gaat.

4.

a. Het DB stelt het verslag vast.

- De leden van het DB zijn
verhinderd aanwezig te zijn.
- De portefeuillehouder zal in het
portefeuillehoudersoverleg
Recreatie en Toerisme informeren
of een gemeentelijke portefeuillehouder aanwezig kan zijn.

Rondvraag.
Defecte sluis in het Twentekanaal.

Het DB verwacht in de volgende
vergadering een analyse van:
- economische schade die geleden
is (schatting);

H. van Agteren
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- hoe het zit met de middelen die
beschikbaar zijn om kwetsbaarheid
duurzaam te verkleinen (tweede
sluis e.d.), welke toezeggingen zijn
gedaan, wat de toezeggingen
inhouden, hoe het zit met de
ontbrekende middelen.
DC Noise.
Kennis wordt genomen van de
mededeling van de heer Kerckhaert
dat hij deel uitmaakt van een initiatiefgroep die streeft naar een brede
discussie over verdelingsvraagstukken op het gebied van wonen,
werken en belangrijke voorzieningen
in Twente. Wanneer het beoogde
plan van aanpak gereed is, wordt dit
voor het DB geagendeerd.

LO/Mobiliteit

