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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 26 augustus 2013
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

1. In te stemmen met de
aangepaste lijst als bedoeld in
artikel 1 van het Mandaat- en
Volmachtbesluit Regio Twente.
2. In te stemmen met het
vertegenwoordigingsmandaat
voor bestuursrechtelijke
procedures van Veiligheidsregio
Twente aan mevrouw P.J.M.
Boerkamp en de heer H.M.
Bolhaar.

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2.

In te stemmen met de gewijzigde
vervolgaanpak Heroriëntatie
gemeentelijke samenwerking

Het DB stemt in met de gewijzigde
vervolgaanpak.

A – Algemeen/Bestuurlijk
1.

Mandaat- en Volmacht
(reg.nr. 13006578)
Portefeuillehouder:
Dhr. Cazemier

2.

Gewijzigde vervolgaanpak
heroriëntatie gemeentelijk Twentse
samenwerking

ACTIE DOOR
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

In te stemmen met de agenda en
de daarin opgenomen informatie.

Het DB stemt in met het voorstel.

Het eindrapport ‘Verdiepingsslag
Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente’
vast te stellen

Het DB stelt de hoofdstukken 1 t/m
4 van het eindrapport vast en
neemt kennis van de
aanbevelingen in hoofdstuk 5.

Actie: LO/Mobiliteit

1. Instemmen met het verlenen van
een bijdrage van € 150.000,- uit
de BDU aan de vereniging Port
of Twente ten behoeve van de
werkzaamheden als genoemd in
het Businessplan Port of Twente
2. De bijdrage financieren uit de
reservering Logistieke

Het DB stemt in met de voorstellen
1 t/m 4. Gevraagd wordt om
nogmaals kritisch te kijken naar de
betekenis van de door de Stichting
Port of Twente genoemde ambitie
om tot de top 3 van logistieke
regio’s te behoren.

Actie: LO/Mobiliteit

ACTIE DOOR

(re.nr. 13006612)
Portefeuillehouder:
Dhr. den Oudsten

3.

Agenda bestuurdersoverleg d.d. 13
september 2013 inzake
bezuinigingstaakstelling 2014-2017
(reg.nr. 13006630)
Portefeuillehouder:
Dhr. den Oudsten

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente
(reg.nr. 13006613)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

2.

Bijdrage Port of Twente
(reg.nr. 13006614)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

Instemmen met verzending van
bijgaande concept-brief aan
wethouder Wallinga van Enschede

Het voorstel wordt aangehouden
en komt over twee weken terug
met een toelichting op het
genoemde onderzoek. In de brief
aan de gemeente Enschede moet
concreet worden opgenomen dat
er geen geld beschikbaar is.

Actie:LO/Economie

1. Onder het voorbehoud van een
positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken in te
stemmen met:
a. het businessplan.
b. financiering gedurende 2014 t/m
2016 op basis van bestaande
budgetten en

Het DB stemt in met voorstel 1 en
2.

Draaischijf Twente à € 30.000
en de BDU reservering regionaal
onderzoek.
3. Hieraan de in de toelichting
genoemde voorwaarden te
stellen.
4. De subsidievaststelling te
mandateren aan de
domeindirecteur Leefomgeving.
C – Leefomgeving, Economie
1.

Antwoord op brief van de
gemeente Enschede over
eventuele bijdrage gemeenten in
exploitatie IJsbaan Twente
(reg.nr. 13006579)
Portefeuillehouder:
Dhr. van Zwanenburg

2.

Twente Index Nieuwe Stijl
(reg.nr. 13006615)
Portefeuillehouder:
Dhr. van Zwanenburg
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

beschikbaarstelling van een
bijdrage van € 15.000 uit het
werkbudget programma
Innovatiesprong.
c. uitvoering door Kennispunt
Twente.
2. De directeur Leefomgeving te
verzoeken voor 1 januari 2014
een voorstel voor te bereiden
voor de governance op basis
van triple helix.

3.

1. Eindafrekening IPT-project
'IPC Hart van Zuid / exploitatie'
van de Stichting STODT.
2. Definitieve
vaststellingsbeschikking IPTproject ‘MAIN MEP’.
(reg.nr. 13006616)
Portefeuillehouder:
Dhr. den Oudsten

1. De subsidiebijdrage aan de
Stichting STODT voor het
project ‘IPC Hart van Zuid /
exploitatie’ definitief vast te
stellen op het maximale
subsidiebedrag van € 460.973.
Het restantbedrag ad € 63.344
uit te betalen en hiertoe
bijgaande beschikking af te
geven.
2. Kennis te nemen van de
definitieve
vaststellingsbeschikking van het
project ‘MAIN MEP’.

Het DB stemt in met voorstel 1 en
2.

ACTIE DOOR
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D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

E – Bedrijfsvoering
--

--

F – Gezondheid
--

--

G – Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aannemen

Het DB neemt kennis van de
ingekomen stukken. Het DB neemt
de brieven van Wierden en
Rijssen-Holten mee in haar
beraadslagingen van zaterdag a.s.
over de samenwerking in Twente.

H – Verslagen
1.

Dagelijks bestuur d.d. 4 juli 2013

Conform vaststellen

2.

Bestuurscommissie Publieke
Gezondheid d.d. 20 juni 2013

Voor kennisgeving aannemen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld. N.a.v. het bezoek van
mevr. Jacobs van de Twentse
Zorgcentra op 24 juni 2013 is er
een kleine attentie voor de DB
leden als dank.
N.a.v. het verslag meldt de heer
Coes dat er overeenstemming is
over het onderbrengen van de
Reizigersadvisering bij een andere

ACTIE DOOR
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ACTIE DOOR

partij. Besluitvorming moet nog
plaatsvinden.
I – Uitnodigingen
1.

Symposium ter gelegenheid van de
oratie van prof.dr. Marcel Boogers
d.d. 17 oktober 2013

De DB leden reageren enthousiast
op de uitnodiging van de oratie en
de combinatiemogelijkheid met
Twente Plaza II.

J – Rondvraag
--

--

De heer Coes meldt dat zaterdag
tijdens een partijbijeenkomst de
toekomst van de WGR+ aan de
orde zal zijn. De heer Bron zorgt
dat alle DB leden beschikken over
een lobbybrief voor tijdens hun
contacten.

Actie: LO/Mobiliteit

