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De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H. van Agteren, drs. mr. R.G. Welten, mr. R.S. Cazemier,
P. van Zwanenburg, drs. J. Bron, dames dr. ing. G.J.M.Vos en drs. E.L. Ruijs

AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 11 maart 2013
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

1. Kennisnemen van het advies
van het
portefeuillehouderoverleg
Economische Zaken, d.d.
28 februari 2013 en het plan van
aanpak;
2. Te besluiten dat er een overzicht
wordt opgesteld om de relatie
zichtbaar te maken tussen de

Het DB neemt kennis van voorstel
1 en stemt in met voorstel 2.

A – Algemeen/Bestuurlijk
-B – Leefomgeving, Mobiliteit
-C – Leefomgeving, Economie
1.

Gebiedsvisie Zuid-West Twente en
de relatie met andere regionale
programma's
(reg.nr. 13001918)
Portefeuillehouder
Dhr. van Zwanenburg

ACTIE DOOR
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2, maar verzoekt duidelijker
aan te geven op grond van welke
criteria een volgend bedrag
beschikbaar wordt gesteld.

Actie:LO/Economie

gebiedsvisie Zuid-West Twente,
de gebiedsvisie Noord-Oost
Twente, de Ontwikkelagenda
Netwerkstad Twente, de
Economische Motor Twente, de
Innovatiesprong en overige
relevante sociaal-economische
programma's van Regio Twente.

2.

e

1. 4 voorschot project TPRC;

e

2. 2 voorschot project NirionPlus
van Medimate BV
(reg.nr. 13001864)
Portefeuillehouder:
Dhr. den Oudsten

1. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een
vierde voorschot van € 53.350,aan de stichting TPRC voor het
project TPRC en hiertoe
bijgaande beschikking af te
geven.
2. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een
tweede voorschot van € 17.930,aan Medimate BV voor het
project NirionPlus en hiertoe
bijgaande beschikking af te
geven.

D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

E – Financiën
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--

--

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

1. In te stemmen met de
wijzigingen van hoofdstuk 10d
van de CAR.
2. In te stemmen met de
wijzigingen van artikel 18:1:5 en
artikel 18:1:7 van de UWO.
3. In te stemmen met de
Thuisregeling Regio Twente.
4. In te stemmen met de
gewijzigde Procedure bij
herplaatsing.

Het DB stemt in met de voorstellen
1 tot en met 4 en benadrukt dat de
rechtspositie van medewerkers van
Regio Twente in lijn moeten zijn
met die van de gemeenten.
De wijzigingen conflicteren niet met
de afspraken van het project
“Werken voor de Twentse
Overheid”, waarbij 1 Twents
werkgeverschap de stip op de
horizon is.
Het DB verzoekt de link met SSNT
een volgende keer expliciet op te
nemen in het voorstel.

Bedrijfsvoering

a. Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

F – Algemene personele aangelegenheden
1.

Vaststellen rechtspositionele
regelingen
(reg.nr. 13001864)
Portefeuillehouder:
Dhr. Cazemier

G – Gezondheid
--

--

H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. DB vergadering d.d.
25 februari 2013
b. Bestuurscommissies
c. Portefeuillehoudersoverleg
Sport d.d. 29 november 2012

b. -c. Voor kennisgeving aannemen

DB neemt kennis van het verslag
van PHO Sport.
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VOORSTEL/ADVIES

d. Overige

d. --

2.

Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aannemen

3.

Uitnodigingen

4.

Rondvraag

BESLISSING

De heer van Zwanenburg vraagt
aandacht voor de recent
verschenen arbeidsmarktmonitor.
De werkeloosheid neemt in heel
Twente toe. In Rijssen-Holten is
het Deltaplan geschreven om de
huidige economische ontwikkelen
aan te pakken.
De heer Bron meldt dat er
woensdagochtend in Den Haag
een ontbijtsessie plaatsvindt om de
lobbydossiers van Oost Nederland
door te nemen met 15 kamerleden.
De A-1 heeft hoogste prioriteit.
Andere onderwerpen zijn de N35,
Twentekanalen en PHS.

ACTIE DOOR

