DATUM
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16 juni 2014
Dhr. J.H. Coes (agendapunt
B1- t/m I-2) Dhr. P.E.J. den
Oudsten (overig)
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TIJDSTIP

PAGINA

14:30 uur
1

De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J.
Bron (agendapunt B1- t/m I-2) en dames dr. ing. G.J.M. Vos en drs. E.L. Ruijs
De heer mr. R.S. Cazemier

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 16 juni 2014
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

1. De heer J.H. Coes wederom
te benoemen tot vicevoorzitter.
2. De portefeuilleverdeling uit de
vorige zittingsperiode te
handhaven.
3. De positie van de heer
Cazemier te bespreken.

Het DB stemt in met de
voorstellen 1 en 2.
Voor wat betreft de positie van de
heer Cazemier zal de voorzitter
de heer Cazemier raadplegen.

1. In te stemmen met de brief
aan de regioraad naar
aanleiding van het
portefeuillehouders overleg
financiën van 11 juni 2014.
2. Voorafgaand aan de
regioraad van 2 juli 2014
bestuurlijk overleg te voeren

Het DB stemt in met de
voorstellen 1 en 2. De secretaris
krijgt mandaat om nog een aantal
redactionele wijzigingen aan te
brengen in de brief. Getracht
wordt om ook met de gemeenten
Dinkelland en Tubbergen
bestuurlijk overleg te voeren.

TOELICHTING

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Benoeming vice-voorzitter en
portefeuilleverdeling dagelijks
bestuur
(reg.nr. 14004887)
Portefeuillehouder:
Dhr. Den Oudsten

2.

Adviezen vanuit het overleg met
de portefeuillehouders financiën
d.d. 11 juni 2014 inzake de
jaarstukken 2013, de
bestuursrapportage 2014 en de
begroting 2015.
(reg.nr. 14004888)

Het dagelijks bestuur heeft
afspraken gemaakt over de
taakverdeling.

In het overleg met de
portefeuillehouders financiën
van de Twentse gemeenten
is gesproken over de
jaarstukken 2013, de
bestuursrapportage 2014 en
de programmabegroting
2015. De portefeuillehouders
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ONDERWERP

Portefeuillehouder:
Dhr. Cazemier

VOORSTEL/ADVIES

met een afvaardiging van het
college van burgemeester en
wethouders van Hengelo
over het door deze gemeente
ingenomen standpunt en
afgegeven advies over de
programmabegroting 2015.

BESLISSING

TOELICHTING

Opvallend is dat gemeenten in de
bestuurscommissie Publieke
Gezondheid de begroting hebben
vastgesteld (in het financiële
voorstel wordt per saldo, dus
rekening houdend met de
afgesproken bezuinigingen, de
verwerking van enige
begrotingswijzigingen en loon- en
prijscompensatie, rekening
gehouden met een stijging van
de algemene bijdrage van
afgerond € 316.000,-) en dat een
aantal portefeuillehouders
financiën daar nu op lijken terug
te komen. Benadrukt wordt dat
de bestuurscommissie een
integrale verantwoordelijkheid
heeft incl. financiën.

financiën hebben een advies
uitgebracht aan het dagelijks
bestuur. Het dagelijks bestuur
reageert op de afgegeven
adviezen met een brief aan
de regioraad. Deze brief zal
in de regioraad bij de
beraadslagingen worden
betrokken.

Conform

Het dagelijks bestuur heeft
besloten de rapportage
“GebiedsGericht Benutten
2014-2018 Twente Mobiel”
vast te stellen. Hierin is een
concreet pakket met
wenselijke
benuttingsmaatregelen op
het regionale (hoofd-)
wegennet opgenomen waarin

B - Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Rapportage Gebiedsgericht
benutten
(reg.nr. 14004889)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

1. De rapportage
“GebiedsGericht Benutten
2014-2018 Twente Mobiel”
vast te stellen;
2. Deze rapportage ter
kennisname te verzenden
aan de wegbeheerders in
Twente en daarbij te
verzoeken om voor de in de
rapportage genoemde
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

knelpunten in de
doorstroming voor de periode
2014 tot en met 2018 zoveel
mogelijk worden voorkomen.
Een deel van de maatregelen
zijn relatief snel uitvoerbare
efficiënte maatregelen (quick
wins), slimme kleinere
aanpassingen met een
maximaal investeringsbedrag
van circa € 0,5 miljoen. De
realisatie is afhankelijk van
beschikbare bijdragen vanuit
bijvoorbeeld het
Rijksprogramma Beter
Benutten 2.

maatregelen voor de periode
2014-2018:
a. nader onderzoek te doen
naar nut en effect van de
maatregelen en bij
positieve uitkomst
hiervan de
planvoorbereiding op te
starten;
b. of, als nut en effect nu
reeds positief te
beoordelen zijn, de
planvoorbereiding van
deze maatregelen op te
starten en tot uitvoering
over te gaan;
c. de kansrijke projecten
voor te bereiden om
deze te laten indienen
als onderdeel van het
Twentse
Rijksprogramma Beter
Benutten of eventueel
andere
subsidieprogramma’s.

2.

Wijziging ‘Regeling
buurtbusprojecten Regio Twente
2010’
(reg.nr. 14004890)

In te stemmen met bijgaand
regioraadsvoorstel inzake het
verhogen van de leeftijdgrens
van vrijwillige
buurtbuschauffeurs.

TOELICHTING

Conform

Het dagelijks bestuur stelt
regioraad voor om de
leeftijdgrens van
buurtbuschauffeurs aan te
passen. Vrijwilligers tussen
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

19 en 75 jaar (was 74 jaar)
kunnen daarmee als
chauffeur op de buurtbus
rijden. Op 1 oktober a.s.
neemt de regioraad hierover
een besluit.

Portefeuillehouder
Dhr. Bron

3.

Samenwerkingsovereenkomst
Regionaal Orgaan
Verkeerveiligheid OostNederland (ROV Oost NL)
(reg.nr. 14004891)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

TOELICHTING

1. In te stemmen met inhoud en
ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst
Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid OostNederland (ROV Oost NL),
waarin de afspraken zijn
vastgelegd tussen provincie
Overijssel, provincie
Gelderland, Stadsregio
Arnhem-Nijmegen en Regio
Twente over de wijze van
instandhouding van het ROV
Oost NL.
2. In te stemmen een vaste
minimale bijdrage van
€ 220.000 en € 60.000 op
projectbasis ter beschikking te
stellen vanuit de BDUmiddelen gedurende de
looptijd van de overeenkomst.
3. In te stemmen met toetsing en
goedkeuring van het jaarlijkse
werkplan van het ROV Oost

Conform

Het Dagelijks Bestuur van
Regio Twente heeft
ingestemd met de inhoud en
ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst
Regionaal Orgaan
Verkeerveiligheid OostNederland (ROV Oost NL). In
deze overeenkomst zijn de
afspraken vastgelegd tussen
provincie Overijssel, provincie
Gelderland, Stadsregio
Arnhem-Nijmegen en Regio
Twente, zijnde de vier
opdrachtgevers van het ROV
Oost NL, over de wijze van
instandhouding van het ROV
Oost NL. Onder andere de
taken, werkwijzen en
financiering van de
samenwerking in OostNederland worden formeel en
helder vastgelegd in deze
overeenkomst.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

NL door de portefeuillehouder
Mobiliteit Regio Twente.

TOELICHTING

Het Dagelijks Bestuur heeft
er voorts mee ingestemd een
jaarlijkse, vaste minimale
bijdrage van
€ 220.000 uit de Brede Doel
Uitkering (BDU) beschikbaar
te stellen, ten behoeve van
het werkbudget van het ROV
Oost NL. Daarnaast wordt
een aanvullende bijdrage van
maximaal € 60.000 op
jaarbasis ter beschikking
gesteld voor extra projecten,
op basis van een
goedgekeurd werkplan.
Ten slotte heeft het Dagelijks
Bestuur mandaat verleend
aan de portefeuillehouder
Mobiliteit om het jaarlijkse
werkplan van het ROV Oost
NL te toetsen en goed te
keuren.

4.

Verdiepte ligging N18 ter hoogte
van Museum Buurtspoorlijn
(MBS)
(reg.nr. 14004892)
Portfeuillehouder:
Dhr. Bron

1. Kennis te nemen van het in de
toelichting vermelde proces
naar aanleiding van de
voorwaarde met betrekking tot
de regiobijdrage voor de
verdiepte ligging N18 ter
hoogte van de MBS.

Aangehouden. DB wil graag
geïnformeerd worden over
begroting en jaarrekening van
MBS alvorens een besluit te
nemen over de brief van de
gemeente Haaksbergen. Ook wil
men graag de aanvraag zien die

Het dagelijks bestuur heeft
kennis genomen van het
proces naar aanleiding van
de voorwaarde die zij gesteld
heeft aan de extra
regiobijdrage voor de
verdiepte ligging N18 ter
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ONDERWERP

Openbaar Vervoer concessie
Twents: aanpassing
dienstregeling m.i.v. december
2014 / besparingsvoorstel
(reg.nr. 14004894)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

2. Burgemeester en wethouders
van Haaksbergen per brief te
informeren over het
uitgangspunt dat, in
afwachting van nadere
besluitvorming, vooralsnog
wordt vastgehouden aan de
voorwaarde ten aanzien van
de garantstelling MBS.

gedaan wordt bij de Agenda van
Twente/ fonds Recreatie en
Toerisme.

hoogte van de MBS. In
afwachting van nadere
besluitvorming, houdt zij
vooralsnog vast aan de
voorwaarde ten aanzien van
de garantstelling MBS

In te stemmen met de
wijzigingsvoorstellen in de
dienstregeling van het
busvervoer in Twente per
december 2014 waarmee Regio
Twente jaarlijks
€ 163.000,00 bespaart.

Conform

Zowel Regio Twente als
Syntus hebben te maken met
forse financiële tegenvallers.
Om de kosten voor beide
partijen in balans te houden
met de opbrengsten is het
noodzakelijk om te besparen.
Met ingang van december
2014 zullen daarom diverse
busritten worden geschrapt.
Deze ritten kennen een zeer
laag gebruik. Daarnaast zal
een klein aantal ritten worden
toegevoegd waar het
reizigersaantal zeer groot is.

6.

In te stemmen met de in dit
voorstel voorgestelde

Conform

Het dagelijks bestuur heeft
besloten in te stemmen met
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VOORSTEL/ADVIES

Continuering Incident
Management Onderliggend
Wegennet (IM OWN) Twente
(reg.nr. 14004895)

processtappen ter vernieuwing
van de overeenkomsten inzake
IM OWN in Twente.

BESLISSING

TOELICHTING

het voorgestelde proces om
te komen tot continuering van
Incident Management op het
Onderliggend Wegennet in
Twente.

Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

7.

Noordelijke ontsluiting
Innovatiedriehoek: Planstudie
variant 1 directere aansluiting A1
– N737
(reg.nr. 14004896)
Portefeuillehouder:
Dhr. Bron

C - Leefomgeving, Economie

In te stemmen met het
eindresultaat voor de uitwerking
van variant 1 uit de brede
Maatschappelijke Kosten Baten
Analyse (MKBA) voor een
directere aansluiting van de N737
op de A1 als beschreven in
bijgaand eindrapport
‘Optimalisatie
verkeersafwikkeling A1-N342N737 (planstudie)’.

Conform

Het dagelijks bestuur heeft
besloten in te stemmen met
het resultaat van de
planstudie ‘Optimalisatie
verkeersafwikkeling A1-N342N737’. De voorgestelde
maatregelen op de route van
de A1 (Hengelo-noord) naar
de Vliegveldstraat (N737)
sluiten goed aan bij de
regionale wegenvisie en
ambitie om de noordelijke
ontsluiting van de
Innovatiedriehoek van en
naar de A1 over bestaande
infrastructuur te
optimaliseren.
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VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

1.

Tweede voorschot project
‘TEC4SE’ van Thales Nederland
BV.
(reg.nr. 14004897)

Een tweede voorschot ter grootte
van € 300.000 beschikbaar te
stellen aan Thales Nederland BV
voor het project TEC4SE en
hiertoe bijgaande beschikking af
te geven

Conform

Portefeuillehouder:
Dhr. Den Oudsten

TOELICHTING

Het dagelijks bestuur heeft
besloten een voorschot te
verstrekken in het kader van
de ambitie ‘het versterken
van de sociaaleconomische
structuur en de innovatieve
ontwikkelingen in Twente’
Het project TEC4SE beoogt
en belooft een betere
beheersing van
veiligheidsrisico’s tegen
lagere kosten door geringere
schade en minder inzet van
personeel.

2.

Uitvoering fonds Twentse MKB
kennisvouchers en
Innovatiekredieten
(reg.nr. 14004898)
Portefeuillehouder:
Dhr. Van Zwanenburg

In te stemmen met het in 2014
beschikbaar stellen van een extra
bedrag, van 1 miljoen euro, om te
voldoen aan de vraag voor
versnelling van de uitgifte van het
‘fonds Twentse MKB
kennisvouchers en
Innovatiekredieten’ en daarmee
de bijdrage in 2017 te laten
vervallen.

Conform

Het fonds Twentse MKB
Kennisvouchers en
Innovatiekredieten is gericht
op de ondersteuning van het
Twentse bedrijfsleven.
Binnen een half jaar is het
voor 2014 beschikbare
budget van 1 miljoen
succesvol verstrekt. Het
dagelijks bestuur heeft
ingestemd met het in 2014
beschikbaar stellen van de
geplande jaarschijf van 2017
ter grootte van 1 miljoen.
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BESLISSING

3.

Samenwerking met Regio
Achterhoek
(reg.nr. 14004899)

1. De samenwerking met de
Regio Achterhoek te
versterken
door:
a. Deze op het gebied van
innovatie primair te laten
verlopen via Kennispark
Twente;
b. Met betrekking tot het
arbeidsmarktbeleid uit te gaan
van: periodiek overleg, actieve
informatie-uitwisseling en
concrete samenwerking op
o.a.
de gebieden zorg, techniek,
biobased, logistiek en
grensoverschrijdend.
c. Afstemming in Euregionaal
verband te intensiveren.
d. Elkaar te informeren over
ontwikkelingen en initiatieven
op het gebied van energie en
duurzaamheid;
e. Gebruik te maken van haar
kennis, ervaring en bestuurlijke
participatie op het thema
demografische ontwikkeling.
2. In het najaar van 2014 over de
punten 1a t/m e een
vervolgbijeenkomst tussen de

Conform. Uitkomsten van
ambtelijk overleg voldoen aan de
verwachtingen die het DB had.
Samenwerking zal geleidelijk
vorm krijgen en groeien.
Portefeuillehouder dient hierbij
actief te worden betrokken.

Portefeuillehouder:
Dhr. Welten

TOELICHTING

Op grond van ambtelijke
overleggen heeft het
dagelijks bestuur van Regio
Twente geconcludeerd dat
verdieping van de
samenwerking met de Regio
Achterhoek kansrijk is.
Het betreft vooral thema’s
innovatie, arbeidsmarkt en
Euregio. Met betrekking tot
de onderwerpen
energie/duurzaamheid en
demografische ontwikkeling
zal kennis en informatie
worden gedeeld. Een
volgende ontmoeting tussen
de besturen van beide regio’s
zal worden voorbereid.

PAGINA

10/12
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

besturen van Regio Twente en
Regio Achterhoek te houden.
D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

--

E - Bedrijfsvoering
--

--

--

F - Gezondheid
--

--

--

G - Ingekomen stukken
1.

Lijst ingekomen stukken
(reg.nr. 14004900)

Voor kennisgeving aannemen

DB heeft kennis genomen van de
ingekomen stukken.

Conform vaststellen

Het verslag is ongewijzigd
vastgesteld.

H - Verslagen

1.

Dagelijks bestuur d.d. 26 mei
2014

I - Uitnodigingen
1.

Waterschap Vechtstromen;
uitnodiging afronding project

TOELICHTING
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Beken Boeldershoek d.d. 14 juni
2014

2.

Veilige Publieke Taak Twente;
uitnodiging rode-tafel-gesprek
over aanpak agressie tegen
medewerkers d.d. 30 juni of 1 juli
2014

De PH GGD en/of directeur GGD
zullen bekijken of zij aanwezig
kunnen zijn.

J - Rondvraag
De heer Zwanenberg meldt dat
er vanuit de Euregio een bijdrage
is gevraagd voor een project over
grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit. Gevraagde
bijdrage van Regio Twente is
€ 800.000 op een totale
projectvolume van 4 miljoen
euro.
Er wordt een voorstel voorbereid.
De heer Welten verzoekt om het
rapport van de visitatiecommissie
Draijer te agenderen in het DB
met een advies voor te
ondernemen activiteiten. Dit
wordt toegezegd voor de
volgende vergadering.
Het Arboretum heeft een prijs
gewonnen van de NDV

TOELICHTING
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(Nederlandse Dendrologische
Vereniging).

TOELICHTING

