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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

De in de bijlage bij dit voorstel
opgenomen richtlijn te hanteren als
beleidskader voor buitenlandse
reizen.

Conform

Samen met de Universiteit Twente
de heer G. Braaksma voor te
dragen.

Conform

A – Algemeen/Bestuurlijk
1.

Beleid m.b.t. buitenlandse reizen
(reg.nr. 13008876)
Portefeuillehouders:
De heer Den Oudsten

2.

Gezamenlijke voordracht
Universiteit Twente en Regio
Twente voor lid Raad van
Commissarissen Oost NV
(reg.nr. 13008877)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

ACTIE DOOR
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ACTIE DOOR

3.

Overzicht en vooruitblik Lobby
(reg.nr. 13008878)

1. In te stemmen met Twentse
lobby in de nabije toekomst .
2. Neem lobby als volwaardig
onderdeel mee in de discussie
over een nieuwe
besturingsstructuur voor Regio
Twente
3. De regioraad per brief te
informeren over de activiteiten
t.b.v. de Twentse lobby (bijlage 1),
de resultaten van de Twentse
lobby 2012-2013 (bijlage 2) en de
Twentse lobby in de nabije
toekomst

Het DB stemt in met de voorstellen
1 tot en met 3. Complimenten!
In rapportage voortaan link maken
met Brusselse lobby, zodat totaal
pakket inzichtelijk wordt.
Nieuw onderwerp: jeugdzorg. Er
zal een afspraak worden ingepland
tussen de lobbyist en de
portefeuillehouder Gezondheid
i.v.m. de voor Twente nadelige
verdeelsleutel die van rijkswege
wordt voorgesteld bij de
decentralisatie van de jeugdzorg
naar Twente.

Actie: lobbyist Den Haag en
Brussel

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

LO/Economie

Portefeuilehouder:
De heer Den Oudsten

B – Leefomgeving, Mobiliteit
--

--

--

C – Leefomgeving, Economie
1.

Afrekening programmabureau IPT
2012
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

1. Kennis te nemen van de door
Kennispark Twente ingediende
subsidieafrekening van de stichting
Innovatieplatform Twente (IPT)
over 2012;
2. Kennis te nemen van het nadelig
exploitatieresultaat over 2012 dat
volgens afspraak is gefinancierd uit
het eigen vermogen van de
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1.Een subsidie van € 18.500,-- te
verlenen aan de Stichting
Digitalisering Historische Twentse
Kranten voor de start van de
uitvoering van het project
Digitalisering Twentse Dagbladen
1840 - 1995;
2. daartoe bijgaande beschikking
af te geven.

Het DB stemt in met de voorstellen
1 en 2. Het DB verzoekt om de
betreffende mails van raadsleden
gemeenten te beantwoorden.
DB ziet graag nadere
onderbouwing van de
werkgelegenheid voor mensen met
afstand tot arbeidsmarkt die met de
digitalisering gepaard zal gaan.

Actie: LO/Economie

Kennisnemen van de brief aan de
Tweede Kamer inzake de
verslaglegging van de uitkomsten
bestuurlijk overleggen 2013, de
bijhorende afsprakenlijst voor Oost
Nederland en de geactualiseerde
Gebiedsagenda Oost Nederland.

DB neemt kennis van de
uitkomsten van het overleg met de
minister. DB verzoekt om regionaal
standpunt te formuleren over de
routering van het goederenvervoer
over het spoor in Twente (nee,
tenzij..).

Actie: LO/Mobiliteit

Stichting;
3. De door Regio Twente over
2012 aan de stichting IPT
verleende bijdrage definitief vast te
stellen op € 106.037,00;
4. Kennispark Twente schriftelijk in
kennis te stellen over de definitieve
vaststelling van de subsidie en de
regioraad hierover via de
bestuursrapportage en
jaarrekening te informeren.

2.

Project Digitalisering Twentse
Dagbladen 1840 – 1995
(reg.nr. 13008880)
Portefeuillehouder:
De heer van Zwanenburg

3.

Verslaglegging Bestuurlijk Overleg
MIRT d.d. 31 oktober 2013
(reg.nr. 13008891)
Portefeuillehouder:
De heer J. Bron
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D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
-E – Bedrijfsvoering
-F – Gezondheid
-G – Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aannemen

H – Verslagen
1.

Dagelijks bestuur d.d. 11
november 2013

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

2.

Themabijeenkomst
portefeuillehoudersoverleg
Economische Zaken d.d. 1
november 2013

Voor kennisgeving aannemen

Op 12 december zal een
vervolgbijeenkomst plaatsvinden.

3.

Commissie Grens d.d. 30 oktober
2013

Voor kennisgeving aannemen

4.

Portefeuillehoudersoverleg
financiën d.d. 7 november 2013

Voor kennisgeving aannemen

N.a.v. kijkt DB terug op de
regioraad. De brief die nav het

Bedrijfsvoering/Van
Rijmenam.
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portefeuillehoudersoverleg is
verzonden heeft goed gewerkt.
In de vergadering van 9 december
zullen concrete afspraken gemaakt
worden waar het gaat om de
bezuinigingen.
DB benadrukt nogmaals dat het
tekort zo veel als mogelijk
ingelopen moet worden.
I – Uitnodigingen

J – Rondvraag
De vergadering van volgend DB
zal gevuld zijn en daarnaast zullen
de onderwerpen Heroriëntatie en
Bezuinigingen besproken worden.
Voorgesteld wordt de vergadering
te vervroegen naar 14.00 uur.
Daarnaast zal het DB voorafgaand
gevraagd worden welke
onderwerpen besproken moeten
worden. Technische vragen zullen
zo veel als mogelijk voorafgaand
beantwoord worden.

Bedrijfsvoering/secretariaat
en Bolhaar

