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De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron, drs. E.L. Ruijs,
Dhr. H.M. Bolhaar
De heer P.E.J. den Oudsten, H. van Agteren, mr. R.S. Cazemier en Mevrouw dr. Ing. G.J.M. Vos

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014
NR.
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BESLISSING

TOELICHTING

Deze vergadering te verplaatsen
naar 5 juni 2014 om 19.00 uur

Conform

Het dagelijks bestuur heeft
besloten de voor 7 mei
2014 geplande vergadering
van de regioraad te
verplaatsen naar 5 juni
2014. Het betreft de eerste
vergadering in nieuwe
samenstelling van de
regioraad waarin de
verkiezing van de leden van
het dagelijks bestuur en de
auditcommissie op de
agenda staat. Omdat de
vorming van de colleges
van burgemeester en
wethouders en daarmee de
afvaardiging naar de
regioraad naar verwachting

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Vergadering regioraad d.d. 7 mei
2014
(reg.nr. 14003222)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten
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op 7 mei nog is afgerond is
een verplaatsing
noodzakelijk.

2.

Wijziging Wet
gemeenschappelijke regelingen
(reg.nr. 14003223)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

Kennis te nemen van de in de
bijlage vermelde kernpunten van
de technische wijziging van deze
wet en de gevolgen daarvan voor
Regio Twente.

Conform

Regio Twente is een
samenwerkingsverband van
gemeenten op grond van de
Wet gemeenschappelijke
regelingen. Bij het
parlement is een wijziging
van deze wet in
behandeling. Het dagelijks
bestuur heeft
kennisgenomen van de
kernpunten van deze
wijziging en de gevolgen
daarvan voor Regio Twente.
Deze gevolgen hebben
onder andere betrekking op
een verandering van de
procedures voor de
instelling van een
bestuurscommissie, het
oprichten van en
deelnemen in andere
rechtspersonen en het
opstellen van de begroting
en jaarrekening. Voorts kan
een eigen (digitaal)
publicatieblad voor
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openbare bekendmakingen
worden ingesteld.

3.

Heroriëntatie gemeentelijke
samenwerking in Twente.
(reg.nr. 14003224)
Portefeuillehouder:
De heer Den Oudsten

1. Kennis te nemen van de
manier waarop verdere
uitwerking wordt gegeven aan
de heroriëntatie gemeentelijke
samenwerking in Twente.
2. In te stemmen met het inhuren
van de heer J. H. de Baas als
extern adviseur en bij het
uitvragen van de offerte uit te
gaan van een enkelvoudige
onderhandse aanbesteding
zoals in dit voorstel is
gemotiveerd.

Het DB stemt in met de
voorstellen 1 en 2 waarbij in de
opdrachtverlening aan de griffiers
wordt toegevoegd dat zij advies
uitbrengen aan de voorzitters van
de raad.

Het dagelijks bestuur heeft
kennis genomen van de
samenstelling van de
stuurgroep die richting gaat
geven aan de uitwerking
van de heroriëntatie van de
gemeentelijke
samenwerking in Twente en
de wijze waarop de
samenwerking gestalte kan
krijgen.

In te stemmen met bijgaande brief
aan College van Burgemeester
en Wethouders gemeente Venlo.

Conform

Het dagelijks bestuur heeft
besloten het GOLDsamenwerkingsverband
voor logistiek in de
achterlandsregio’s per 1
januari 2015 te beëindigen.
Voor Twente biedt de

B - Leefomgeving, Mobiliteit
-C - Leefomgeving, Economie
1.

Beëindiging GOLDsamenwerkingsverband per 1-12015
(reg.nr. 14003229)
Portefeuillehouder:
De heer Bron
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vereniging Port of Twente
(www.portoftwente.com)
momenteel het platform om
de logistiek in de regio te
versterken.
D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen

Afrekening project “Toeristische
Twente Portal” in het kader van
de Agenda van Twente, Fonds
Recreatie en Toerisme

1. De subsidie vast te stellen op
€ 16.850,--;
2. Het restant subsidiebedrag van
€ 3.370,-- aan het Twents
Bureau voor Toerisme uit te
betalen;
3. Voor dit besluit bijgaande
beschikking vast te stellen.

Conform

In het kader van de Agenda
van Twente heeft het
Twents Bureau voor
Toerisme een subsidie
gekregen om één
toeristische Twente Portal
te realiseren. Het project
heeft ervoor gezorgd dat 14
lokale VVV/Twente Tourist
Info sites geïntegreerd zijn
in de toeristische portal
www.beleeftwente.nl.
Het project is afgerond en
het dagelijks bestuur heeft
het definitieve
subsidiebedrag vastgesteld
op € 16.850,--.

1. In te stemmen met bijgevoegd
concept-regioraadsvoorstel

Het DB stemt in met het voorstel.
Er is nog een aantal technische

Het dagelijks bestuur heeft
de concept jaarstukken

1.
(reg.nr. 14003225)
Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren

E - Bedrijfsvoering
1.

Jaarstukken 2013
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(reg.nr. 14003226)

(bijlage 1) en het daarin
vervatte bestemmingsvoorstel
ter besluitvorming aan de
regioraad voor te leggen;
2. In te stemmen met bijgevoegde
jaarstukken (bijlage 2);
3. De bijgevoegde formats
reserves ter vaststelling aan de
regioraad voor te leggen
(bijlage 3);
4. Aan de portefeuillehouder
bedrijfsvoering mandaat te
verlenen om de vragen van
gemeenten over de jaarstukken
te beantwoorden.

correcties toegepast op de
jaarstukken.

2013 met het bijbehorende
regioraadsvoorstel
goedgekeurd en gaat het op
2 juli 2014 voorleggen aan
de regioraad.

1. In te stemmen met bijgaande
opzet van de Twentse
afvaardiging in EUREGIOorganen.
2. Akkoord te gaan met de tekst
van de brief waarin raden en
colleges van de 14 gemeenten
gevraagd worden een
voordracht voor benoeming in
EUREGIO-organen te doen.

Conform
Er bestaat een kleine
mogelijkheid dat Twente alsnog
één extra afvaardiging mag doen.

Portefeuillehouder:
De heer Cazemier

2.

Twentse afvaardiging EUREGIOorganen
(reg.nr. 14003227)
Portefeuillehouder :
De heer Welten

Het DB verzoekt de organisatie
om m.b.t. het schatkistbankieren
te handelen overeenkomstig de
regelgeving.
Eind mei wordt een toelichtende
bijeenkomst georganiseerd voor
alle hoofden Financiën over m.n.
het bestemmingsvoorstel.
Het DB complimenteert het
domein Bedrijfsvoering met het
vele werk dat is verricht om alle
vragen van de accountant naar
tevredenheid te beantwoorden.

Eén van de taken van
Regio Twente is het
benoemen van de Twentse
leden in de Euregioraad en
het Dagelijks Bestuur van
Euregio. Ten behoeve van
benoeming door de
regioraad wordt aan het
college van burgemeester
en wethouders en de
gemeenteraad van elke
Twentse gemeente
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gevraagd een voordracht te
doen voor de leden die de
betreffende gemeente kan
afvaardigen.

3.

Plaatsingsadviescommissie
domein Bedrijfsvoering
(reg.nr. 14003228)
Portefeuillehouder:
De heer Cazemier

1. In te stemmen met de
benoeming van mevrouw S.
Dinsbach en de heren G.J.
Niezink en H.M. Bolhaar in de
plaatsingsadviescommissie
voor de afronding van de
transitie van Bestuurs- en
Bedrijfsbureau naar het domein
Bedrijfsvoering.
2. De secretaris/algemeen
directeur te mandateren in
voorkomende gevallen
vervangende leden en/of
secretaris van deze
plaatsingsadviescommissie
aan te wijzen.

Conform

Voor kennisgeving aannemen

Er waren geen ingekomen
stukken.

F - Gezondheid
--

--

G - Ingekomen stukken
1.

Lijst ingekomen stukken

Het dagelijks bestuur heeft
de leden van de
plaatsingsadviescommissie
voor de afronding van de
transitie van domein
Bedrijfsvoering benoemd.
Het gaat hier om de tweede
fase waarin de plaatsing
van de medewerkers aan
de orde is.
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Conform vaststellen

Agendapunt A-1.
Art. 5.6 hoogte van salaris wordt
gemaximeerd op de WNT
(Balkenedenorm).
Voor het overige is verslag
ongewijzigd vastgesteld.

TOELICHTING

H - Verslagen
1.

Dagelijks bestuur d.d. 14 april
2014

I - Uitnodigingen
1.

Uitnodiging afscheid wethouders
Ter Keurst, Ligtenberg en
Stegeman.

DB besluit dat in voorkomende
gevallen dat een
afscheidnemende wethouder lid is
geweest van het AB, hiernaar
wordt verwezen in de dankbrief
die Regio Twente verstuurt aan
betrokkene.. Indien een
wethouder zitting heeft gehad in
het DB gaat minimaal één lid
namens het DB naar dit afscheid.

J – Rondvraag
De heer Welten verzoekt de
voorzitter om in de volgende
vergadering een mondelinge

Bedrijfsvoering/Bolhaar
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toelichting te geven over de stand
van zaken van de visitatie van de
commissie Draaijer.
De heer Bron meldt dat het aantal
verkeersslachtoffers in Twente in
2013 is gedaald ten opzichte van
het aantal in 2012, van 35 naar
28 slachtoffers. Dit komt overeen
met het landelijke beeld.
De heer Van Zwanenburg meldt
dat het bericht dat de Twentse
economie vorig jaar met 2 % is
gekrompen zorgelijk is. Regio
Twente heeft o.a. getracht met de
inzet van scholingsgelden de
gevolgen voor de arbeidsmarkt te
verzachten.

TOELICHTING

