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1. De subsidiebijdrage aan de
Stichting Twente Branding
van 2012 en 2013 definitief
vast te stellen op het
beschikte bedrag van in totaal
€ 382.500,- voor 2012 en
€ 926.500,- voor 2013, het
restantbedrag van € 92.650,voor 2013 uit te betalen en

Het DB stemt in met de
voorstellen 1 tot en met 5.
In de vaststellingsbrief expliciet
aandacht vragen voor de
cofinanciering van bedrijven en
andere partijen en daar actief op
sturen/monitoren.
Suggestie: gebruik maken van
buitenlandse studenten als

LO: Economie

A - Algemeen/Bestuurlijk
--

--

B - Leefomgeving, Mobiliteit
--

--

C - Leefomgeving, Economie
1.

Stichting Twente Branding:
eindafrekening bijdragen 2012 en
2013, prestatieovereenkomst
2014
(reg.nr. 14003692)
Portefeuillehouder:
Dhr. Van Zwanenburg
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2.

3.

4.

5.

hiertoe bijgaande beschikking
af te geven;
In te stemmen met de
beschikking en
prestatieovereenkomst 2014
en bijbehorende bijlagen.
De voorzitter en secretaris
mandaat te geven voor
bespreking van de
prestatieovereenkomst 2014
met het bestuur van de
Stichting Twente Branding en
de ondertekening hiervan.
De voorzitter mandaat te
geven om op verzoek van het
bestuur van de Stichting
Twente Branding eventuele
kleine wijzigingen in de
prestatieovereenkomst en
bijbehorende bijlagen door te
voeren.
De op basis hiervan aan de
Stichting Twente Branding
over 2014 toekomende
bijdrage – onder aftrek van
reeds eerder verstrekte
voorschotten – van
€ 322.400,- betaalbaar te
stellen.

BESLISSING

ambassadeur voor Twente in
eigen land.
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2.

Eindafrekening project ‘Meesters
van Toekomst Twente’ van de
Kennispark Twente
(reg.nr. 14003693)

Het subsidiebedrag aan
Kennispark Twente voor het
project ‘Meesters van de
Toekomst’ definitief vast te stellen
op € 288.762, het restantbedrag
ad € 173.262 uit te betalen en
hiertoe bijgaande beschikking af
te geven.

Conform

Portefeuillehouder:
Dhr. Den Oudsten

D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

E - Bedrijfsvoering
--

--

F - Gezondheid
--

--

G - Ingekomen stukken
1.

Lijst ingekomen stukken

Voor kennisgeving aannemen

Conform

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

H - Verslagen

1.

Dagelijks bestuur d.d. 28 april
2014
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I - Uitnodigingen
1.

Afscheid wethouder Frits Rorink,
gemeente Oldenzaal d.d. 20 mei
2014

De heer Bron zal aanwezig zijn,
mede namens het DB.

J - Rondvraag
De heer Cazemier zal nog tot 1
augustus zijn portefeuille in het
DB behouden. Vanaf dat moment
zal wethouder Kleissen namens
college van B & W van Dinkelland
zitting nemen in de regioraad. Dit
betekent dat de heer Cazemier op
2 juli in de regioraad zelf de
behandeling van begroting en
jaarrekening kan bijwonen als
portefeuillehouder.
N.a.v. het persbericht van ADT
over de vertraging met betrekking
tot de plannen van de
gebiedsontwikkeling Luchthaven
kan in de
portefeuillehoudersoverleggen
Mobiliteit/EZ ruimte geboden
worden om bijgepraat te worden
indien gewenst.

LO: Mobiliteit/Economie
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DB verzoekt om nader
geïnformeerd te worden over de
stand van zaken van het
visitatietraject (Daaijer, Buijink,
Roosegaarde).

LO: Economie

