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De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg en
dames dr. ing. G.J.M. Vos en drs. E.L. Ruijs.
De heer drs. J. Bron
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Kennis te nemen van de hieraan
in 2014 naar verwachting
verbonden kosten van € 44.000,=

Conform

Naar aanleiding van
bespreking in het dagelijks
bestuur van 20 oktober 2014
is aan dit bestuur inzicht
gegeven in de inhoudelijke
inzet van De Baas
Management en de daaraan
verbonden kosten.

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Advisering De Baas
Management in het kader van de
heroriëntatie van de
gemeentelijke samenwerking in
Twente
(reg.nr.14009171)
Portefeuillehouder:
De heer Welten

B - Leefomgeving, Mobiliteit
--

--
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1. De rapporten Draijer en
Wientjes inclusief de reacties
van de diverse
portefeuillehoudersoverleggen
en de reactie van de Twente
Board met “Twente werkt!” te
bespreken in uw vergadering
van 15 december 2014.
2. Op basis van uw
standpuntbepaling op 15
december 2014 de
prestatieovereenkomsten
2015 met de stichtingen
Twentebranding en Twents
Bureau voor Toerisme in
januari 2015 vast te stellen.

Het voorstel wordt
aangehouden. Het DB ziet graag
een aangepast voorstel waarin
duidelijk het verschil wordt
aangegeven in de rol van Regio
Twente bij het rapport Draijer
(waarvan Twenteboard
opdrachtgever is waarmee er
een directe link is met Regio
Twente) en het rapport van de
cie Wientjes (dat is opgesteld in
opdracht van de provincie
Overijssel en de gemeente
Enschede).

De rapporten Draijer en
Wientjes inclusief de reactie
van de Twente Board met
het actieprogramma Twente
werkt! met de adviezen van
de gezamenlijke
portefeuilehoudersoverleggen
worden op 15 december in
het dagelijks bestuur
besproken. In januari 2015
worden op basis van de
standpuntbepaling op 15
december 2014 de
prestatieovereenkomsten met
de stichtingen
Twentebranding en Twents
Bureau voor Toerisme
vastgesteld.

C - Leefomgeving, Economie
1.

Bespreking rapporten Draijer en
Wientjes inclusief reactie
TwenteBoard met
actieprogramma Twente werkt!
(reg.nr. 14009194)
Portefeuillehouders:
De heren Den Oudsten, Van
Agteren en Van Zwanenburg

N.a.v. wordt een aantal
opmerkingen/afspraken
gemaakt:
 In het rapport Draijer wordt
o.a. een appèl gedaan om
Twente internationaal
scherper te positioneren. De
portefeuillehouders
Internationaal worden
gevraagd hierop te
reageren.
 Het TBT vragen aan te
geven hoe zij een bijdrage
kunnen leveren aan hetgeen
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TOELICHTING

in rapport Draijer wordt
genoemd.
De afspraak vanuit pho
Economie om met drietal
portefeuillehouders in
gesprek te gaan met
Stichting Twentebranding
wordt in gang gezet.

D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

E - Bedrijfsvoering
1.

Vaststellen rechtspositionele
regelingen
(reg.nr. 14009222)
Portefeuillehouder:
De heer Welten

1. In te stemmen met de CARUWO-wijzigingen vermeld in
de volgende LOGA-brieven
over de uitwerking van de Cao
Gemeenten 2013-2015:
a. ECWGO/U201401849 van
2 oktober 2014 met 1
bijlage.
b. ECWGO/U201401851 van
2 oktober 2014 met 2
bijlagen.
c. ECWGO/U201401852 van
2 oktober 2014 met 15
bijlagen.
2. Als gevolg van de CARwijzigingen in

Conform. M.b.t. de betreffende
onderdelen in publieksbesluit
opnemen dat het besluit
genomen is onder voorbehoud
van instemming van het
Georganiseerd Overleg (GO).

Het dagelijks bestuur heeft
besloten in te stemmen met
de uitwerking van de Cao
Gemeenten 2013-2015 en de
ART (arbeidsvoorwaarden en
regelingen Regio Twente)
hierop aan te passen.
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bovengenoemde brief
ECWGO/U201401851 in te
stemmen met:
a. het laten vervallen van
artikel 6:2:6, lid 3 en 4
(lokaal) van de ART, Adeel;
b. het opnemen van UWOartikel 6:2:6, lid 3 in de
ART, A-deel.
c. het voorleggen van het
hiervoor onder a en b
vermelde aan het
Georganiseerd Overleg
F - Gezondheid
--

--

G - Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 14009174)

Conform vaststellen

Conform

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld

H - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 20 oktober 2014

TOELICHTING
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2.

Commissie Grens d.d. 22
oktober 2014

Ter kennisneming

Conform

3.

Open Days Brussels d.d.
6 - 9 oktober 2014

Ter kennisneming

Conform.

TOELICHTING

I - Uitnodigingen
--

--

J - Rondvraag
Het DB is content over het
gepresenteerde kostprijsmodel.
Dit past goed bij de
ontwikkelingen in het kader van
de heroriëntatie gemeentelijke
samenwerking en helpt
transparant en zo eenvoudig
mogelijk te beprijzen. M.n. voor
coalition of the willing
diensten/werkzaamheden is dit
van belang.
N.a.v. de presentatie wordt
gevraagd om één à twee
voorbeelden verder uit te werken
en de presentatie op termijn ook
aan de regioraad of haar
opvolger te presenteren.

Bedrijfsvoering
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Teruggeblikt wordt op
succesvolle bijeenkomsten Staat
van Innovatief Twente en
Partnerdag Twentebranding.
Vanavond vindt de start van
Twenty days of Technology
plaats (Techniekpact).
Half uur voorafgaand aan
regioraad vooroverleg van DB
inplannen.

Secretaris

