DATUM

29 september 2014

VOORZITTER

AANWEZIG
AFWEZIG

PLAATS
SECRETARIS

Enschede
Mevr. dr. ing. G.J.M. Vos

TIJDSTIP
PAGINA

14:30 uur
1

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

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 29 september 2014
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

1. Kennis te nemen van de
door
het
portefeuillehoudersoverleg
Arbeidsmarkt en
Economische
Zaken opgestelde Integrale
Agenda 2014-2018 voor
Arbeidsmarkt en
Economische
Zaken;
2. De programmamanager
Economie van het domein
Leefomgeving te verzoeken
de
implementatie actief te
volgen
en het dagelijks bestuur te

Het DB neemt kennis van de in
ontwikkeling zijnde Integrale Agenda. Het
DB hecht aan een heldere afbakening
van het begrip Integrale Agenda. Het
betreft het samenlopende deel van beider
portefeuillehouders- overleggen.
I.p.v. ‘doorontwikkeling Regio Twente’
dient verwezen te worden naar de
heroriëntatie van de gemeentelijke
samenwerking.
De heer van Agteren vraagt aandacht
voor de link met het portefeuillehoudersoverleg recreatie en toerisme v.w.b. de
toeristische sector en meldt zich voor het
bestuurlijk duo van de sector Toerisme.

De portefeuillehouders
Arbeidsmarkt en
Economische Zaken van
de Twentse gemeenten
hebben een Integrale
Agenda 2014-2018 voor
Arbeidsmarkt en
Economische Zaken
opgesteld waarin vijf
speerpunten zijn
opgenomen. Het dagelijks
bestuur heeft kennis
genomen van deze
Agenda. Voorts hebben
zij besloten om hun
overlegvorm te wijzigen.
Vanaf januari 2015

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Samenwerking Arbeidsmarkt
en Economische Zaken
(reg.nr. 14008024)
Portefeuillehouder:
De heer Van Zwanenburg
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TOELICHTING

worden de overleggen
gecombineerd.

adviseren ten aanzien van
deze nieuwe regionale
samenwerking.

B - Leefomgeving, Mobiliteit
1.

Beslispunten
vervolgprogramma Beter
Benutten Twente 2015-2017
(reg.nr. 14008025)
Portefeuillehouder:
De heer Bron

1. Kennis te nemen van de
voortgang van het
vervolgprogramma Beter
Benutten
2. In te stemmen met de
verdiepende
probleemanalyse en
bijbehorende rapporten
3. In te stemmen met
uitgangspunten zoals
verwoord in de notitie
Uitgangspunten
programmaontwikkeling
Beter Benutten Twente

Conform – aanvraag wordt voor 1 oktober
2014 ingediend.
DB complimenteert de organisatie met de
voortvarende wijze waarop het Beter
Benutten programma in Twente vorm en
inhoud heeft gekregen/krijgt.

Regio Twente neemt deel
aan het Rijksprogramma
Beter Benutten vervolg en
maakt hiervoor aanspraak
op een rijksbijdrage van 9
miljoen voor de periode tot
en met 2017. Doel van het
programma is het
verbeteren van de
bereikbaarheid van het
stedelijk gebied. Het
Dagelijks Bestuur van
Regio Twente heeft
ingestemd met een
verdiepende
probleemanalyse die de
basis vormt voor
oplossingsrichtingen. Ook
heeft het Dagelijks
Bestuur kaders
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vastgesteld waar het te
ontwikkelen
maatregelenpakket aan
moet voldoen
2.

BDU subsidievaststelling
project Voorstadshalte
Gezondheidspark
(reg.nr. 14008026)

De subsidie aan gemeente
Hengelo voor het project
Voorstadshalte
Gezondheidspark vast te
stellen op € 786.730,-.

Conform

1. In te stemmen met het
verlenen van de definitieve
subsidiebijdragen in het kader
van het UVP 2014-2015 aan
de in de toelichting genoemde
projecten voor een
totaalbedrag van €
1.439.288,-..
2. Hieraan de in de toelichting
genoemde voorwaarden te
stellen.
3. De subsidievaststelling te
mandateren aan de
domeindirecteur
Leefomgeving.

Conform

Portefeuillehouder:
De heer Bron
3.

BDU Subsidieverlening RMP
Uitvoeringsprogramma
2014-2015
(reg.nr. 14008027)
Portefeuillehouder:
De heer Bron

C - Leefomgeving, Economie
1.

Concept voorstel aan de

Het dagelijks bestuur
heeft de BDU-subsidie
voor het project
Voorstadshalte
Gezondheidspark
Hengelo vastgesteld op €
786.730,-.
Het dagelijks bestuur
heeft besloten voor 9
infrastructurele projecten
binnen de gemeenten
Enschede, Losser en
Rijssen-Holten een
subsidie toe te kennen. In
totaal gaat het om een
bedrag van € 1.439.228,-.
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regioraad om het
programma Netwerkstad
Twente van de begroting
2015 van Regio Twente te
wijzigen
(reg.nr. 14008028)

Bijgaand voorstel ter
besluitvorming voor te leggen
aan de regioraad.

Er van uitgaande dat het voorstel in alle
vijf colleges is behandeld, stemt het
dagelijks bestuur in met het voorstel.

Netwerkstad Twente is
een vrijwillige
samenwerking tussen
Almelo, Borne, Enschede,
Hengelo en Oldenzaal. De
benodigde financiering
voor de samenwerking is
ondergebracht in de
begroting van Regio
Twente. De kosten van de
samenwerking worden
verdeeld onder de 5
deelnemende gemeenten,
op basis van
inwoneraantal. Op 2 juli
2014 is de
programmabegroting voor
Netwerkstad voor 2015
vastgesteld door de
regioraad, waarin werd
uitgegaan van een
begroting van € 775.919,-

Portefeuillehouder:
De heer Welten en mevrouw
Hermans-Vloedbeld

De vijf Netwerksteden en
provincie Overijssel
hebben eind 2013 meer
focus aangebracht in de
samenwerking, door het
vaststellen van de
Ontwikkelagenda
Netwerkstad Twente. De
uitvoering van de
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ontwikkelagenda is de
inhoudelijke agenda van
de samenwerking tussen
de netwerksteden. Dit
betekent de andere
samenwerkingsprojecten
van Netwerkstad, zoals de
samenwerking op gebied
van bedrijfsvoering,
vastgoed, ingenieurstaken
en bestemmingsplannen
op een andere manier
worden uitgevoerd.
De beleidsmatige
consequenties waren al
vertaald in de
programmabegroting, de
financiële consequenties
nog niet. Het dagelijks
bestuur van Regio Twente
heeft besloten om de
begrotingswijziging op 12
november 2014 ter
besluitvorming voor te
leggen aan de regioraad.
In dit voorstel wordt de
begroting van
Netwerkstad voor 2015
verlaagd naar € 612.000,, waarvan
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€ 230.000,- gereserveerd
wordt voor de
internationale agenda.

2.

Programma Innovatiesprong
2015
(reg.nr. 14008158)
Portefeuillehouders:
De heren Den Oudsten, Van
Agteren en Van Zwanenburg

In te stemmen met bijgaand
regioraadsvoorstel

Betreft eerste bespreking. Finale
besluitvorming op 20 oktober a.s. Het
regioraadsvoorstel dient aangescherpt te
worden op de tekst van de Human Capital
Agenda. Bijlage 3 (stand van zakenprogrammalijnen) moet worden
geactualiseerd. Daarnaast zal het
voorstel nog besproken worden met de
heer van Agteren.
N.a.v. de opmerkingen over
Twentebranding en TBT door de
portefeuillehouders EZ: een advies dient
te worden opgesteld t.b.v. DB 20 oktober
en portefeuillehouders-overleggen van 23
oktober. Daarbij zal gewezen worden op
bestaande Innovatiesprongbesluiten/afspraken.
DB herbevestigt de noodzaak om
conform advies cie. Draijer onverkort vast
te houden aan de inspanningen voor
innovatie conform regioraadsbesluit m.b.t.
Innovatiesprong (‘schoorsteen’ t.b.v.
werkgelegenheid en verhoging BRP).
N.a.v. de bespreking wordt gevraagd om
terugkoppeling van de besprekingen in de

Het dagelijks bestuur
informeert de regioraad
over de voortgang van de
besteding van de
innovatiemiddelen onder
de noemer
Innovatiesprong en stelt
voor in 2015 opnieuw geld
beschikbaar te stellen aan
de vijf programmalijnen.
Voor de programmalijnen
Regiobranding Twente en
Toeristische Promotie
Twente betekent dit wel
dat eerst de stip op de
horizon en de weg er naar
toe moeten worden
verhelderd.
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diverse portefeuillehouders-overleggen
over het rapport Draijer, zodat DB een
standpunt kan innemen tav de
aanbevelingen.

3.

De voorzichtigheid voorbij’,
advies inzake de gewenste
organisatiestructuur van de
toeristische marketing en
promotie in Twente.
(reg.nr. 14008157)

Kennis te nemen van het
advies ‘De voorzichtigheid
voorbij’.

Het dagelijks bestuur neemt kennis van
het advies en constateert dat de
prestatieafspraken voor 2015 voor zowel
TBT als Twentebranding scherper
moeten.
Daarnaast dient er op korte termijn een
afspraak gemaakt te worden met de
heren van Agteren, Van Zwanenburg en
Den Oudsten om standpunt Regio
Twente voor te bereiden (zie voorgaand
agendapunt).

Het Dagelijks Bestuur
heeft kennis genomen van
het door de heer L.
Koopman van Egheria
Consultancy uitgebrachte
advies ‘De voorzichtigheid
voorbij’. In dit advies wordt
aangegeven dat de
vrijetijdseconomie
geholpen is met een
sterke bedrijfskolom
waarbij ondernemers in de
lead zijn, overheden
faciliterend optreden en
het Twents Bureau voor
Toerisme de inspirator is
vanuit profilering en
positionering.

1. De subsidie aan de
stichting Camping en
Bungalow Overleg Twente

Conform

In het kader van de
Agenda van Twente heeft
de stichting Camping en

Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren

4.

Vaststelling subsidie project
‘Kwaliteitsimpuls kampeeren bungalowvakanties in
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Twente’ in het kader van de
Agenda van Twente, Fonds
Recreatie en Toerisme.
(reg.nr. 14008031)

(CBOT) vast te stellen op
€ 30.000,- ;
2. Daartoe bijgaande
beschikking af te geven
en tot betaalbaarstelling
van de resterende €
6.000,- over te gaan.

Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren

BESLISSING

TOELICHTING

Bungalow Overleg Twente
(CBOT) een subsidie van
€ 30.000,- gekregen voor
het project
‘Kwaliteitsimpuls
kampeer- en
bungalowvakanties in
Twente’. Het project heeft
voor de bezochte
bedrijven een rapportage
opgeleverd met praktisch
uitvoerbare tips om tot
verbetering van de
gastbeleving te komen.
Hiermee is een impuls
gegeven aan de kwaliteit
van kampeer- en
bungalowvakanties.

D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
1.

Concept-voorstel aan de
regioraad over Rapport
KplusV inzake “Advies
toekomst recreatieparken
Regio Twente”
(reg.nr. 14008033)
Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren

In te stemmen met het
bijgaande regioraadsvoorstel
en dit voor te leggen aan de
regioraad van
12 november 2014

Conform. In besluit regioraad het scenario
benoemen conform de tekst in het
voorstel.
De begroting van Regio Twente zal indien de regioraad met dit voorstel
instemt - aangepast worden m.i.v. het
eerstvolgende logische moment: de
begroting van 2016.

Als vervolg op het op 26
mei 2014 genomen besluit
heeft het dagelijks bestuur
het voorstel aan de
regioraad vastgesteld over
de toekomst van de
recreatieparken Hulsbeek,
Rutbeek en Lageveld. Het
voorstel wordt
geagendeerd voor de
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regioraad van 12
november 2014.
E - Bedrijfsvoering
1.

Benoeming lid in EUREGIORaad
(reg.nr. 14008034)

De heer P.H.G.M. Hannink,
raadslid Tubbergen, te
benoemen in de EUREGIORaad.

Conform

Eén van de taken van
Regio Twente is het
benoemen van de
Twentse leden in de
Euregioraad en het
Dagelijks Bestuur van
Euregio. Op voordracht
van de Twentse
gemeenten worden de
leden in deze
bestuursorganen van
EUREGIO benoemd.

1. In te stemmen met
concept
regioraadsvoorstel.
2. Regioraadsvoorstel ter
bespreking voor te leggen
aan de auditcommissie.
3. Advies van de
auditcommissie te
communiceren richting de
regioraad.

Conform. In besluit regioraad het scenario
benoemen conform de tekst in het
voorstel.
De begroting van Regio Twente zal indien de regioraad met dit voorstel
instemt - aangepast worden m.i.v. het
eerstvolgende logische moment: de
begroting van 2016.

Op 29 september 2014
heeft het dagelijks bestuur
besloten om een voorstel
aan de regioraad ter
besluitvorming voor te
leggen met betrekking tot
de gedragslijn van de
raming van de prijs- en
looncompensatie en
overige te hanteren
uitgangspunten bij de
begroting.

Portefeuillehouder:
De heer Welten

2.

Concept regioraadsvoorstel
met betrekking tot de
gedragslijn van de raming
van de prijs- en
looncompensatie en overige
te hanteren uitgangspunten
bij de begroting.
(reg.nr. 14008035)
Portefeuillehouder:
De heer Welten
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3.

Heroverweging
regioraadsvoorstel
“Beschikbaar stellen van de
vooralsnog bij Regio Twente
geoormerkte financiële
middelen (€ 304.776) voor
enkele
(bestemmings)voorstellen
zoals gepresenteerd bij de
jaarstukken 2013”.
(reg.nr. 14008036)

1. Advies van het
portefeuillehoudersoverleg
financiën te bespreken.
2. Uw reactie per brief op 30
september 2014 richting
colleges van
burgemeester en
wethouders en de
regioraad te
communiceren.
3. Portefeuillehouder
Bedrijfsvoering mandaat
te verlenen voor het
vaststellen van de tekst
van de brief.

Het DB kiest ervoor een aangepast
regioraadsvoorstel te versturen. Het DB
zal de dekking voor voorstel 1 a
(implementeren intern controleplan) uit de
reguliere begroting halen. Over de
overige twee voorstellen wil het DB de
discussie met de regioraad voeren,
gezien de uitspraken van de regioraad in
het voorjaar dat -mits de voorstellen
voorzien zijn van een goede
onderbouwing- nog eenmaal gedekt
kunnen worden uit het restant van de
jaarrekening.

Het dagelijks bestuur
heeft het
regioraadsvoorstel naar
aanleiding van het advies
vanuit het
portefeuillehoudersoverleg
financiën heroverwogen.
De reactie van het
dagelijks bestuur wordt
per brief op 30 september
2014 gecommuniceerd
richting de regioraad en
de colleges van
burgemeester en
wethouders.

1. In te stemmen met
bijgevoegde
begrotingswijzigingen voor
2014 en 2015 en deze ter
vaststelling voor te leggen aan
de regioraad;
2. Bijgevoegd format voor de
vorming van een reserve
Kennispunt Twente eveneens
ter vaststelling voor te leggen
aan de regioraad.

Conform. Het dagelijks bestuur vindt dit
een mooi voorbeeld hoe Regio Twente
een initiatief kan faciliteren zonder risico’s
voor niet deelnemende partners.
De presentatie over kostprijsberekening
zal geagendeerd worden voor het DB.

Door het
bestuurdersoverleg
Kennispunt Twente zijn
voor 2014 en 2015
begrotingen opgesteld.
Deze worden opgenomen
in de begroting van Regio
Twente en via het
dagelijks bestuur van
Regio Twente ter
vaststelling aan de
regioraad voorgelegd.
Daarnaast wordt de
regioraad verzocht om
een reserve voor

Portefeuillehouder:
De heer Welten

4.

Wijziging begroting 2014 en
2015 wegens toevoeging
van Kennispunt Twente en
in verband daarmee
instellen van een reserve
Kennispunt Twente.
(reg.nr. 14008159)
Portefeuillehouder:
De heer Welten
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Kennispunt Twente in te
stellen.
F - Gezondheid
--

--

G - Ingekomen stukken
--

--

H - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks
bestuur d.d. 15 september
2014

2.

Vergadering
portefeuillehouders- overleg
Financiën d.d.
18 september 2014

I - Uitnodigingen

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.
N.a.v. het verzoek van de twee studenten
die onderzoek doen naar de
democratisch legitimiteit van
samenwerkingsverbanden licht het DB
toe dat zij adviseren om de regioraad bij
te wonen in plaats van een vergadering
van het dagelijks bestuur, maar dat zij
welkom zijn om één van hen te
interviewen.
Het DB neemt kennis van het verslag.
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Uitnodiging Provincie
Overijssel
voor het afscheid van
gedeputeerde drs. T.W.
(Theo) Rietkerk d.d. 10
oktober 2014

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

In ieder geval de heren Van Zwanenburg
en Welten en mevrouw Vos zullen
aanwezig zijn bij het afscheid van de heer
Rietkerk.

J - Rondvraag
De secretaris-directeur wijst de DB leden
op een interessante uitzending van
Tegenlicht over de kracht van stedelijke
regio’s:
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/20142015/de-macht-aan-de-stad.html
De stuurgroep heroriëntatie gemeentelijke
samenwerking is nu volop bezig. Zij zal
worden uitgenodigd voor de start van de
binnenkort te organiseren heisessie van
het DB.
De heer van Agteren meldt dat hij niet
aanwezig zal zijn bij de regioraad en bij
de introductiedag voor raads- en
collegeleden i.v.m. een bezoek aan
Berlijn.

TOELICHTING

