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

Verslag Dagelijks Bestuur van 4 februari 2013
Nb. De vergadering heeft plaatsgevonden, maar het quorum om besluiten te kunnen nemen was niet aanwezig. Dit is 'gerepareerd' via een schriftelijke
raadpleging van alle leden van het DB. Een meerderheid heeft ingestemd met de beslissingen als onderstaand verwoord. Tijdens de DB-vergadering van
25 februari 2013 zal de besluitenlijst worden bekrachtigd.
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

1. Instemmen met het dictum uit
het communiqué van Zenderen;
2. Dhr. Cazemier als
portefeuillehouder
bedrijfsvoering te mandateren
om het communiqué van
Zenderen namens Regio Twente
en Veiligheidsregio op
12-2-2013 te ondertekenen;
3. de kosten van de inzet van de
Regio Twente, als bedoeld
onder II.7, via inverdieneffecten
te financieren binnen de
reguliere begrotingen van de
partners en de Kring van

Het DB beschouwt het
communiqué als een goede
ontwikkeling en stemt in met de
voorstellen 1 tot en met 4.

Actie:secretaris

A – Algemeen/Bestuurlijk
1.

Communiqué van Zenderen i.z.
samenwerking bedrijfsvoering
Twente
(reg.nr. 13000887)
portefeuillehouder:
Dhr. R. Cazemier en R. Welten

DB stelt nog een redactionele
wijzigingen voor in het
communiqué: op bladzijde vier “is
verbonden” te wijzigingen in “heeft
raakvlakken” bij de koppeling van
de dossiers AWBZ/Wmo aan
bedrijfsvoering(-saspecten).
Tijdens de conferentie zullen twee
onderwerpen geagendeerd worden
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Twentse
secretarissen op te dragen dit
vanaf 2014 via een
aanvaardbare verdeelsleutel te
effectueren
4. de kosten van projecten per
geval van een dekkingsvoorstel
te voorzien
5. Instemmen met een evaluatie
van de voortgang eind 2015;
6. Instemmen met het conceptantwoord op brief aan Regio
Twente d.d. 24-1-2013 van
gemeente Haaksbergen.
7. Mail van gemeente Hof van
Twente bespreken.

voor het bestuurlijk platform:
- de evaluatie over de voortgang
reeds eind 2014 te laten
plaatsvinden;
- lijn te ontwikkelen hoe om te
gaan met in/uittredende
partijen (zoals bijv. andere GRen).

Het Sentire OV-chipkaart product
inclusief de productvoorwaarden

Het DB stemt in met het voorstel.

Het DB mandateert
portefeuillehouder Welten:
- de brief aan de gemeente
Haaksbergen aan te passen
conform de opmerkingen die
zijn gemaakt;
- de mail van de gemeente Hof
van Twente doorzetten naar de
gemeente Enschede en Almelo
met het verzoek daar tijdens
de conferentie van 12 februari
op te reageren;
- de brief van
Dinkelland/Tubbergen te
beantwoorden.

B – Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Tarieven regionaal openbaar
vervoer 2013 – addendum Sentire

ACTIE DOOR
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(reg.nr. 13000860)
Portefeuillehouder:
Dhr. J. Bron

vaststellen in aanvulling op de
tarieven voor het openbaar vervoer
in 2013.

Subsidieverlening
Programmabudget Duurzaam
Veilig
(reg.nr.13000862)

1.Overeenkomstig de in deze
notitie opgenomen tabel subsidie
te verlenen in het kader van
Verkeersveiligheid binnen de
bebouwde kom, conform de
Subsidieverordening Mobiliteit
Regio Twente. In verband
hiermee aan de gemeenten
Almelo, Borne, Dinkelland,
Enschede, Haaksbergen,
Hellendoorn, Hengelo, Hof van
Twente, Losser, Oldenzaal,
Rijssen-Holten, Tubbergen,
Twenterand en Wierden in totaal
€ 1.005.188,- beschikbaar te
stellen en deze bijdragen te
dekken uit het product Duurzaam
Veilig binnen de bebouwde kom,
conform bestedingsplan BDU.
2.De vaststelling van de
beschikbaar te stellen bedragen
te mandateren aan de
domeindirecteur.

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2.

Kennis nemen van de uitkomsten
van het onderzoek naar de kosten

Het DB neemt kennis van de
uitkomsten van het onderzoek.

Portefeuillehouder:
Dhr. J Bron

3.

Toelichting op de uitkomsten van
het onderzoek naar de kosten en

BESLISSING

ACTIE DOOR
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baten van het TwenteMittellandkanaal.
(reg.nr. 13000863)

en baten van het TwenteMittellandkanaal.

BESLISSING

Portefeuillehouder
Dhr. J. Bron
C – Leefomgeving, Mensen/Werken
1.

Stand van zaken navolging huisstijl
Stichting Regiobranding Twente
(reg.nr. 13000865)
Portefeuillehouder
Dhr. P. van Zwanenburg

Kennis nemen van de vernieuwde
huisstijl van het Twents Bureau
voor Toerisme, Kennispark Twente
en Port of Twente, conform de
richtlijnen van de Stichting
Regiobranding Twente

Het DB neemt kennis van de
(vernieuwde) huisstijlen van het
TBT, Kennispark en Port of Twente
en spreekt haar waardering uit
voor het behaalde resultaat.

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

Bijdragen uit Agenda van Twente
voor project Groene Poort
(reg.nr. 13000867)
Portefeuillehouder
Dhr. H. van Agteren

1. de subsidiebijdrage eerste
tranche (2011/2012) aan
projectbureau de Groene
Poort definitief vast te
stellen op € 386.000,00;
2. de subsidiebijdrage aan
het projectbureau de
Groene Poort ten behoeve
van de tweede tranche
(2013), ad € 386.000,00
beschikbaar te stellen;
3. Het projectbureau de

Het DB stemt in met de voorstellen
1 tot en met 3.
Dhr. Welten onthoudt zich van
stemming (betreft Borne).

ACTIE DOOR
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ACTIE DOOR

Groene Poort middels
bijgevoegde
beschikkingen te
informeren omtrent
bovengenoemde
voorstellen.

2.

Afrekening verleende voorschot
van € 40.000,00 aan stichting Huis
van de Wielersport.
(reg.nr 13000868)
Portefeuillehouder:
Dhr. H. van Agteren

3.

Verdeling en inhoudelijke
voorbereiding bezoeken colleges
van B&W i.h.k.v. heroriëntatie
gemeentelijke Twentse
samenwerking
(reg.nr. 13000870)
Portefeuillehouder
Dhr. P. den Oudsten

E – Financiën

1. in te stemmen met de afrekening
van het voorschot van € 40.000,(10% van de toegezegde
subsidie van € 400.000,-) aan de
stichting Huis van de
Wielersport;
2. stichting Huis van de Wielersport
via bijgevoegde brief op de
hoogte stellen van het genomen
besluit.

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2.

Instemmen met de voorgestelde
verdeling van de collegebezoeken
over de leden van het Dagelijks
Bestuur en de opzet van vragen
die tijdens het bezoek aan de orde
dienen te komen

DB stemt in met het voorstel,
waarbij wordt gevraagd helder aan
te geven hoe het dit proces van de
stip op de horizon zich (ook in tijd)
verhoudt met de visitatiecommissie
en de begroting 2014.
DB verzoekt ook met een aantal
externe partijen uit de triple helix (4
O’s) te reflecteren.

Actie: LO/Economie
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--F – Algemene personele aangelegenheden
--

--

G – Gezondheid
--

--

H – Bedrijfsvoering
1.

Verslag vergaderingen:
a.Verslag DB vergadering d.d.
21 januari 2013
b.Bestuurscommissies:
Publieke Gezondheid d.d.
13 december 2012
c.Portefeuillehoudersoverleg
d.Overige

a. Conform vaststellen

2.

Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aannemen

3.

Uitnodigingen

4.

Rondvraag

b. Voor kennisgeving aannemen
c.
d.

Het DB stelt het verslag
ongewijzigd vast.
Het DB neemt kennis van het
verslag van de bestuurscie.
Publieke Gezondheid.

De heer Welten heeft vernomen
dat de TenT aanvraag is vertraagd.
Vraag is of dat klopt dan wel of wij

Actie: LO/Mobiliteit

PAGINA

7/7
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

hier nog enige invloed op kunnen
uitoefenen. Verzoek aan PHO
Mobiliteit is om hier schriftelijk op
te reageren richting DB-leden.

ACTIE DOOR

