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De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, R.G. Welten, P. van Zwanenburg, J. Bron, M. Sijbom, H. van Agteren
en dames G.J.M. Vos en drs. E.L. Ruijs

AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 16 februari 2015
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

1. Voor de Twentse lobby in
Brussel een vergelijkbare
constructie te gaan volgen als
voor de lobby in Den Haag,
hetgeen betekent indiensttreding
van mevrouw Jagers op
Akkerhuis bij provincie Overijssel
t.b.v. het account Twente in
Brussel en het uitvoeren van het
account Twente vanuit het Huis
van de Nederlandse Provincies in
Brussel.
2. De lobby in Brussel voor het
account Twente te focussen op
de doelstellingen en agenda’s als
overeen gekomen in de Twente
Board én op doelstellingen van
de Twentse gemeenten met

Het DB stemt in met het voorstel,
waarbij beslispunt 7 in één en
dezelfde regioraadvergadering
wordt geagendeerd. De
gemeenten zullen wel al, nadat
het PHO Internationaal over dit
voorstel heeft gesproken, worden
geïnformeerd over dit
voorgenomen besluit en het
tijdspad richting besluitvorming.

Twente werkt aan een
nieuwe organisatie voor de
lobby in Brussel. Deze
wordt krachtiger en
effectiever door ook in
Brussel samen te werken
met provincie Overijssel op
de schaal van Oost
Nederland. Provincie
Overijssel draagt hieraan
bij, waardoor een
besparing wordt
gerealiseerd.

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Lobby in Brussel – account
Twente (reg.nr. 15001321)
Portefeuillehouder:
De heer Bron

Op verzoek provincie Overijssel
wordt dit agendapunt niet eerder
op extranet geplaatst dan 3 maart
2015 (GS-behandeling voorstel
met gelijke strekking).
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name op het gebied van de
Economische Agenda Twente.
3. Door gedeputeerde staten van
Overijssel en het dagelijks
bestuur van Regio Twente
jaarlijks een gezamenlijk
internationaal actieprogramma
vast te laten stellen dat leidraad
is voor het handelen in Brussel.
4. In te stemmen met de
werkwijze als hieronder
beschreven, waarbij wordt
ingezet op zoveel mogelijk
synergie en meer kracht voor de
Oost Nederlandse lobby in
Brussel.
5. In te stemmen met
bijgevoegde begroting (2016) en
verdeling van kosten voor de
lobby in Brussel - account
Twente.
6. In te stemmen met de in deze
begroting opgenomen capaciteit
voor coördinatie van de
backoffice in Twente, voor zowel
de lobby in Den Haag als de
lobby in Brussel.
7. De begroting voor de lobby in
Brussel ter besluitvorming aan de
regioraad voor te leggen als
wijziging van de begroting, na het

BESLISSING

TOELICHTING
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Conform.
N.a.v.: de doeluitkering is nu nog
bestemd in de provinciale
begroting. De komende jaren zal
dit onderdeel uit gaan maken van
de algemene uitkering van het
Rijk aan de provincie. De PH
Mobiliteit dienen zelf in de gaten
te houden dat de afspraak van
het waarborgen van de BDU voor
6 jaar naar Twente uit de
overeenkomst, gestand wordt
gedaan.

Met het oog op de
afschaffing van de Wgr-plus
is door de provincie
Overijssel en de Regio
Twente een externe
projectleider aangesteld die
leiding heeft gegeven aan
het proces om te komen tot
een goede overdracht van
de taken, personeel en
middelen op het gebied van
verkeer en vervoer van
Regio Twente aan de
provincie Overijssel. De
externe projectleider heeft
over de verrichte
werkzaamheden een
eindrapport opgesteld dat
aan het dagelijks bestuur
en gedeputeerde staten is
aangeboden.

vaststellen van de begroting
Regio Twente voor 2016.
8. Deze constructie aan te gaan
voor de jaren 2016 tot en met
2020, en in 2019 te evalueren.
Het eindpunt 2020 loopt
synchroon met de Europese
begrotingsperiode.
2.

Eindverantwoording afschaffing
Wgr-plus en overdracht
mobiliteitstaken aan provincie
Overijssel
(reg.nr. 15001322)

Portefeuillehouder:
De heren De Graaf en Bron

Kennis te nemen van bijgaand
eindrapport “Overdracht taken en
bevoegdheden Wgr-plus;
evaluatie en oplevering project”
als afsluiting van het project rond
de afschaffing van de Wgr-plus
en de overdracht van de
mobiliteitstaken aan de provincie
Overijssel.
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3.

Concept-brief aan gemeenteraad
van Enschede inzake
profielschets voor de
burgemeester.
(reg.nr. 15001323

In te stemmen met de conceptbrief en deze te sturen aan de
gemeenteraad van Enschede

Het DB stemt in met de
conceptbrief.
Het DB spreekt haar waardering
uit over de gesprekken die de
vertrouwenscommissie van de
gemeente Enschede voert met
de overige Twentse
gemeenten/partijen.

Het voorzitterschap van
Regio Twente is gekoppeld
aan de burgemeester van
Enschede. In het kader van
de door de gemeenteraad
van Enschede op te stellen
profielschets wordt daarom
aan deze raad kenbaar
gemaakt welke
competenties voor de
burgemeester vanuit Regio
Twente aan de orde zijn.

De rapportage voor kennisgeving
aan te nemen.

Conform.
DB complimenteert de
organisatie met het minimaal
aantal klachten en de correcte
afhandeling van de klachten.

Op Regio Twente zijn met
betrekking tot het indienen
van klachten twee wettelijke
regelingen van toepassing.
Een algemene regeling op
grond van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en een
specifieke voor de GGD op
basis van de Wet
klachtrecht cliënten
zorgsector. In 2013 zijn er 2
klachten ingediend voor wat
betreft de Awb die naar
tevredenheid zijn
afgehandeld. Met
betrekking tot de GGD zijn
(op een aantal van ca.
200.000 klantcontacten) 20

Portefeuillehouder:
De heer Coes

4.

Rapportage klachten 2014 in het
kader van de klachtenregeling
Regio Twente
(reg.nr. 15001324)

Portefeuillehouder:
De heren De Graaf en Coes
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klachten ontvangen, die alle
naar tevredenheid zijn
afgehandeld. Voorts zijn in
het verslagjaar 2014 door
de Klachtencommissie
GGD 2 klachten uit 2013
behandeld. Eén daarvan
werd op alle onderdelen
gegrond en de tweede werd
ongegrond verklaard.
5.

Brief aan Stuurgroep
heroriëntatie gemeentelijke
samenwerking in Twente waarin
aandacht wordt gevraagd voor
enkele (procedurele) aspecten.
(reg.nr. 15001325)

In te stemmen met de brief en
deze te zenden aan de
Stuurgroep.

Conform.

Naar aanleiding van het
concept-advies
‘Samenwerken doen we
zelf’ van de Stuurgroep
heroriëntatie gemeentelijke
samenwerking in Twente
heeft het dagelijks bestuur
besloten in een brief enkele
procedurele aspecten
onder de aandacht van de
Stuurgroep te brengen.

In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een
overbruggingsbijdrage van
€150.000,- aan de Stichting
Twente Branding, vooruitlopend
op de vast te stellen beschikking.

Conform.

In het kader van de Agenda
van Twente heeft de
regioraad voor de periode
2013-2017 geld
gereserveerd voor
subsidiëring van de
activiteiten van de Stichting

Portefeuillehouder:
De heer De Graaf
B - Leefomgeving, Economie
1.

Overbruggingsbijdrage ten
behoeve van de Stichting Twente
Branding
(reg.nr. 15001326)
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Twente Branding.
Vooruitlopend op het
vaststellen van de subsidie
voor 2015 wordt de
Stichting Twente Branding
is een
overbruggingsbijdrage
verstrekt, om haar in de
gelegenheid te stellen
uitvoering te geven aan de
activiteiten zoals deze zijn
gepland voor het eerste
kwartaal van 2015.

Portefeuillehouder:
De heer Van Zwanenburg

2.

Ondertekening
bestuursovereenkomst rijksweg
N 35 (Wierden- Nijverdal)
(reg.nr. 15001327)

Portefeuillehouder:
De heer Bron

3.

Bijdrage vanuit Agenda van
Twente aan
Werkgeversvereniging Zorg &
Welzijn voor het opstellen van

TOELICHTING

Aan de heer J. Bron mandaat te
verlenen voor de ondertekening
van de bestuursovereenkomst
N35 (Wierden-Nijverdal) voor het
geval dit onderdeel wordt van
een bezoek van de minister van
Infrastructuur en Milieu aan
Overijssel/Twente (mocht de
minister niet komen dan wordt
ondertekening op de gebruikelijke
wijze gedaan; ondertekening
door de voorzitter)

Conform.

Werkgeversvereniging Zorg &
Welzijn een eenmalige bijdrage
van € 15.000,- te verstrekken, als
voorbereidingskosten voor de

Conform.

Regio Twente tekent
bestuursovereenkomst
aanpak Rijksweg 35,
gedeelte Wierden-Nijverdal
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een regionaal intersectoraal plan
voor het oplossen van knelpunten
op de arbeidsmarkt.
(reg.nr. 15001358)

aanvraag van een intersectoraal
regionaal sectorplan dat voor de
arbeidsmarkt Twente wordt
ingediend bij ministerie van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

Portefeuillehouder:
De heer Van Zwanenburg

BESLISSING

TOELICHTING

Regio Twente draagt €
15.000, -bij aan
planvorming van een
intersectoraal Twents
sectorplan, welke gericht is
op stimulering van de
regionale arbeidsmarkt.
Kernpunten hierbij zijn:
- Verbeteren en vergroten
van arbeidsmobiliteit bij
van-werk-naar-werk en van
werkloos-naar-werk;
- Oplossen en voorkomen
van verdringing op de
arbeidsmarkt van lager
opgeleide werkzoekenden
door hoger opgeleide
werkzoekenden;
- ondersteuning van
werkgevers bij aanstellen
en behoud van personeel;
- verbeteren van
intersectorale contacten op
regionaal niveau;
- bijdrage aan inbreng van
werkgeversgeleding in de
regionale samenwerking
van arbeidsmarktpartijen
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Het plan draagt bij aan de
uitvoering van het actieplan
‘Twente Werkt!; actielijn 4:
‘Twente werkt aan een
duurzame arbeidsmarkt’;
C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

D - Bedrijfsvoering
1.

Voordracht van de heer drs.
Th.N.M. Föllings (NV Oost) in
commissie Economie en
Arbeidsmarkt EUREGIO
(reg.nr. 15001328)

In de plaats van mevrouw drs.
E.L. Ruijs de heer drs. Th.N.M.
Föllings (NV Oost) voor te dragen
in commissie Economie en
Arbeidsmarkt EUREGIO.

Conform.

Via deelregio’s van
EUREGIO, waaronder
Twente, worden
deskundigen voorgedragen
in de nieuwe commissies
van de EUREGIO.

Het DB verzoekt de secretarisdirecteur met een reactie te
komen op de uitwerking van de
(kring van-) secretarissen over de

secretaris-directeur

Portefeuillehouder:
De heer Sijbom
E - Gezondheid
--

--

F - Ingekomen stukken

1.

Ingekomen stukken

Conform vaststellen
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nieuwe vormen van ambtelijke
samenwerking; het Twentebedrijf,
zodat het DB hier met een eigen
standpuntbepaling kan komen.
G - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 29 januari 2015

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

2.

Portefeuillehoudersoverleg
Vrijetijdseconomie d.d. 11
december 2014

Voor kennisgeving aannemen

Conform

H - Uitnodigingen
--

--

I - Rondvraag
1.

--

De heer van Agteren informeert
of er de 19e nog een
raadsbijeenkomst is (n.a.v.
rapport cie Robben). Deze is
door de griffiers verzet naar mei
2015.
De heer Welten informeert naar
de data van de DB vergaderingen
in februari (25) en maart (2). De
secretaris komt hierop terug.

Henk Bolhaar
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