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Secretaris/BRT

A – Algemeen/Bestuurlijk
1.

Presentatie ontwikkelingen BRT

Mondeling (secretaris)

DB neemt met waardering kennis
van de ontwikkelingen naar een
servicegericht en transparant
domein Bedrijfsvoering (BRT).
Graag wordt DB meegenomen in
de gedachten m.b.t.
concerncontrol.

2.

Rapportage klachten 2012 in het
kader van de Klachtenregeling
Regio Twente
(reg.nr. 13001040)

De rapportage voor kennisgeving
aan te nemen.

Het DB neemt kennis van de
rapportage. De rapportage zal ook
besproken worden in de BC GGD.

Portefeuillehouder:
Dhr. Coes en Dhr. den Oudsten
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De voorliggende inspraakreactie
op de provinciale Omgevingsvisie
conform vast te stellen.

Het DB stelt de reactie vast en
mandateert de PH Mobiliteit tot het
toevoegen van een
aanbiedingsbrief met daarin de
wens van Regio Twente om
voortaan in het voortraject reeds
betrokken te worden. Nagekeken
wordt of de Noordelijke Ontsluiting
Enschede Kennispark (NOEK) is
verankerd in regionaal beleid (NB:
de NOEK is opgenomen in de
Twentse Wegenvisie 2010.)

Actie: LO/Mobiliteit

1. Kennis te nemen van het niet
indienen van een studievoorstel
voor corridor 2 voor de call van 28
februari 2013;
2. Kennis te nemen van de te
nemen vervolgstappen om alsnog
te komen tot een corridorbreed
gedragen Multi-applicant
studievoorstel.

Het DB neemt kennis van de
voorstellen 1 en 2. Het bevreemdt
het DB dat de beslissing om niet in
te dienen kennelijk op ambtelijk
niveau is genomen. Dit los van het
feit dat de ambtelijke inzet op dit
dossier zeer gewaardeerd wordt.
De volgende call is in april 2014.

1. Instemmen met het verlenen van
een bijdrage van 100% uit het
Regionaal Mobiliteitsfonds aan de
gemeente Almelo t.b.v.

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2.

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Inspraakreactie Omgevingsvisie
Provincie Overijssel
(reg.nr. 13001406)
Portefeuillehouder:
Dhr. J. Bron

2.

Studievoorstel TEN-T corridor 2
voor de call van 28 februari 2013
(reg.nr. 13001246)
Portefeuillehouder:
Dhr. J. Bron

3.

RMF/Twente Mobiel: aanvullende
maatregelen dynamische
verkeersgeleiding RING Almelo
(maatregel 44c)
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(reg.nr. 13001407)

aanvullende maatregelen
dynamische verkeersgeleding
RING Almelo (maatregel 44c) tot
een maximum van € 245.715,- in
het kader van het
uitvoeringsprogramma Twente
Mobiel;
2. Hieraan de in de toelichting
genoemde voorwaarden te
verbinden.

Portefeuillehouder:
Dhr. J. Bron

4.

Brief provincies Overijssel en
Gelderland en stadsregio’s
Arnhem-Nijmegen en Twente aan
de Tweede Kamercommissie i.v.m.
de rijksbezuinigingen op
Infrastructuurfonds en Deltafonds
(reg.nr. 13001423)
Portefeuillehouder:
Dhr. J. Bron

1. Instemmen met verzending van
een gezamenlijke brief aan de
Vaste Kamercommissie voor
Infrastructuur en Milieu inzake de
rijksbezuinigingen op infrastructuur
en daartoe in te stemmen met de
inhoud van bijgevoegde conceptbrief;
2. De portefeuillehouder mobiliteit
te machtigen de uiteindelijk brief
definitief vast te stellen.
3. De definitieve tekst ter
kennisname te sturen aan de leden
en plv. leden van de regioraad en
de colleges van burgemeester en
wethouders van de Twentse
gemeenten.

BESLISSING

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

ACTIE DOOR
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1. In te stemmen met de
subsidieaanvraag van Kennispark
Twente voor 2013 tot en met 2015
en hiertoe bijgaande beschikking af
te geven;
2. De hieruit voortvloeiende kosten
te dekken uit het budget
Innovatiesprong.

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2, met dien verstande dat de
indexatie van de bedragen voor
2014 en 2015 niet wordt
gehonoreerd. DB trekt hiermee één
lijn voor alle stichtingen in de
Innovatiesprong (TBTRegiobranding). Beschikking wordt
hierop aangepast.

Actie: LO/Economie

1. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een
tweede voorschot van € 5.420 aan
Thales Nederland BV voor het
project Daisy en hiertoe bijgaande
beschikking af te geven.
2. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een extra
voorschot van € 23.032 aan de
stichting PIM voor het project MAIN
MEP en hiertoe bijgaande
beschikking af te geven.
3. De subsidiebijdrage aan
Universiteit Twente van het project
VentureLab definitief vast te stellen
op € 1.166.667. Het restantbedrag
ad € 660.324 uit te betalen en
hiertoe bijgaande beschikking af te

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

C – Leefomgeving, Economie
1.

Beschikking Kennispark Twente
2013-2015
(reg.nr. 13001341)
Portefeuillehouder:
Dhr. P.E.J. den Oudsten

2.

e

1. 2 voorschot project ‘Daring
Applications & Innovations in
Sensor Systems’ (Daisy) van
Thales Nederland;
2. Extra voorschot project ‘MAIN
MEP’ van stichting PIM;
3. Eindafrekening VentureLab;
e
4. 2 voorschot project Texperium
van de stichting Texperium;
e
5. 3 voorschot project Stil Veilig
Wegverkeer van Apollo Vredestein.
(reg.nr. 13001334)
Portefeuillehouder:
Dhr. P.E.J. den Oudsten
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geven.
4. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een
tweede voorschot van € 150.000
aan de stichting Texperium voor
het project Texperium en hiertoe
bijgaande beschikking af te geven.
5. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een derde
voorschot van € 64.633 aan Apollo
Vredestein voor het project Stil
Veilig Wegverkeer, de
projectperiode te verlengen tot 30
november 2015 en hiertoe
bijgaande beschikking af te geven.

3.

Instemmen met
Uitvoeringsprogramma 2012-2015
Twickel Levend Landgoed
(reg.nr. 13001241)
Portefeuillehouder:
Dhr. H. van Agteren

1. in te stemmen met het
uitvoeringsprogramma 2012-2015
van het Pact van Twickel met
uitzondering van:
a. de deelprojecten "herstel
Deldeneresch" en "herstel
historische stadsrand Delden".
b. de door de provincie
opgenomen financiele
toezeggingen uit de BDU;
2. in te stemmen met de deelname
van de heer Bron als
portefeuillehouder Mobiliteit in de
Stuurgroep Pact van Twickel.

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2. De heer van Zwanenburg
onthoudt zich van de discussie.

ACTIE DOOR
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4.

Intrekking van de jaarlijkse
provinciale bijdrage aan de
exploitatiekosten voor de parken,
fietspaden en routes in Twente
(reg.nr. 13001242)

1. Te besluiten om geen beroep in
te stellen bij de Rechtbank tegen
het besluit van GS.
2. GS per bijgaande brief hierover
te informeren mede in verband met
de nog te voeren discussie in
Provinciale Staten over de
kerntaken vande provincie
Overijssel.

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2 ervan uitgaande dat andere
manieren van provinciale
financiering naast de toegezegde
afbouw beschikbaar is. De tering
zal naar de nering moeten worden
gezet – DB wordt geïnformeerd
over de mogelijkheden na het
portefeuillehoudersoverleg op 14
maart a.s.

LO

In te stemmen met het verlengen
van de uitvoeringstermijn van het
project Startersondersteuning tot
en met 31 december 2013.

Het DB bekrachtigt de lijn dat
vrijval in principe terugvalt in het
investeringsbudget Agenda van
Twente en ziet graag dat dit in
voorkomende gevallen opgenomen
wordt in de voorstellen. Gezien de
nijpende situatie op de
arbeidsmarkt wordt echter toch
ingestemd met het voorstel.

LO

Onder voorbehoud van een positief
advies van het
portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken:
1. Regio Twente is bereid zorg te
dragen voor de realisatie van de
TWIX 2013.

Het DB stemt in met voorstel 1 en
wijzigt voorstel 2 in: Regio Twente
is bereid- samen met andere
betrokken partijen- een voorstel
voor te bereiden voor de
doorontwikkeling van de TWIX,
zonder dat daarbij een voorschot

LO

Portefeuillehouder:
Dhr. H. van Agteren

5.

Verlengen Startersondersteuning
(reg.nr. 13001243)
Portefeuillehouder:
Dhr. P. van Zwanenburg

6.

Doorontwikkeling Twente Index
(reg.nr. 13001339)
Portefeuillehouder:
Dhr. P. van Zwanenburg
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2. Regio Twente is bereid een
voorstel voor te bereiden voor de
doorontwikkeling van de TWIX.

wordt genomen op de uitkomsten
van de takendiscussie.

ACTIE DOOR

D – Financiën
--

--

E – Algemene personele aangelegenheden
1.

Invoering Individueel
Loopbaanbudget (ILB)
(reg.nr. 13001302)
Portefeuillehouder:
Dhr. R.S. Cazemier

1. In te stemmen met de
invoering van het Individueel
Loopbaanbudget per 1 januari
2013 conform de afspraak uit
de Cao 2011 - 2012.
2. In verband hiermee: in te
stemmen met de wijziging van
hoofdstuk 17 van de CAR.

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2. Dekkingsvoorstel ontbreekt
– opdracht is te onderzoeken of
deze gevonden kan worden in het
opleidingsbudget danwel andere
bestaande budgetten.

a. Conform vaststellen

Het DB stelt het verslag
ongewijzigd vast.

F – Gezondheid
-G – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a. Verslag DB vergadering d.d.
4 februari 2013
b.Bestuurscommissies:
Verslag bestuurscommissie

b. Voor kennisgeving aannemen

Actie: BRT
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Publieke Gezondheid d.d. 31
januari 2013
c.Portefeuillehoudersoverleg:
Verslag portefeuillehoudersoverleg
Financiën d.d. 31 januari 2013
d.Overige
Verslag Commissie Grens Twente
d.d. 6 februari 2013

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

c. Voor kennisgeving aannemen

Het DB neemt kennis van de
verslagen.

ACTIE DOOR

d. Voor kennisgeving aannemen

2.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 13001287)

Te besluiten conform voorstel

DB besluit conform voorstel.

3.

Uitnodigingen

n.v.t.

4.

Rondvraag

•

Het DB spreekt over de
decentralisatie brief van
minister Plasterk. Het DB
beziet deze brief vanuit twee
perspectieven; de bestuurlijke
samenwerking en de
decentralisatie. DB geven de
DB-leden die zitting hebben in
de gremia m.b.t. de transities
op Twentse schaal en
burgemeesterskring in
overweging om gezamenlijk
een Twents signaal af te
geven.

Actie: de heer Coes en de
heer Welten
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•

Dhr. Van Agteren meldt dat
foutief de indruk is gewekt dat
TBT voor € 2 ton per jaar
huisvesting huurt in het
Ondernemingshuis. Het gaat
om € 2 ton voor 5 jaar.

ACTIE DOOR

