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De heren H. van Agteren, R.G. Welten, P. van Zwanenburg, J. Bron, M. Sijbom (vanaf agendapunt D-4 en
A-4) en dames G.J.M. Vos en E.L. Ruijs
De heer J.H. Coes

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 september 2015
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

In te stemmen met het voorstel

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 benoemt de
regioraad de leden in deze
bestuursorganen. Het
dagelijks bestuur heeft
besloten aan de regioraad
voor te stellen, op
voordracht van de
gemeente Twenterand, in
de plaats van de heer B.
Oudendijk, de heer drs.
G.J. Binnenmars te

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Regioraadsvoorstel inzake
benoeming lid in EUREGIO-Raad
(reg.nr. 15007243)
Portefeuillehouder:
De heer Sijbom
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benoemen in de EUREGIORaad.
2.

Elektronisch publicatieblad
(reg.nr. 15007244)
Portefeuillehouder:
De heer Welten

a. In te stemmen met het
elektronisch bekendmaken
van algemeen verbindende
voorschriften en andere
besluiten van algemene
strekking van Regio Twente
door middel van een eigen
publicatieblad via de
Gemeenschappelijke
Voorziening voor Officiële
Publicaties (GVOP); alsmede
met het doen van een officiële
kennisgeving hiervan op de
website van Regio Twente.
b. Te bepalen dat het
publicatieblad toegankelijk is
via het adres
www.officielebekendmakingen.nl.
c. Aan te sluiten bij de Centrale
Voorziening voor Decentrale
Regelgeving (CVDR) voor het
digitaal beschikbaar stellen van
de verordeningen.
d. Overige kennisgevingen,
verband houdend met de taken
van Regio Twente die niet tot
een of meer geadresseerden
zijn gericht te publiceren op de
website van Regio Twente,

Conform.
Verzoek om DB-voorstellen altijd
te agenderen voor
portefeuilleoverleg.

Sinds 1 januari 2015
kunnen
gemeenschappelijke
regelingen een eigen
elektronisch publicatieblad
instellen. Deze
bevoegdheid is neergelegd
in de Wet
gemeenschappelijke
regelingen. Van deze
mogelijkheid van
bekendmaken van
besluiten gaat Regio
Twente gebruik maken.
Hierdoor behoeven de 14
Twentse gemeenten niet
voor de bekendmaking zorg
te dragen van algemeen
verbindende voorschriften
en andere besluiten van
algemene strekking van
Regio Twente.
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tenzij een wettelijk voorschrift
zich daartegen verzet.

3.

Enquête Twentedagen
(reg.nr. 15007245)
Portefeuillehouder:
De heer J.H. Coes

1. Kennis te nemen van de
resultaten van de met
ondersteuning van Kennispunt
Twente uitgevoerde enquête.
2. In te stemmen met de in bijlage
1 vermelde aanbevelingen en
met de in bijlage 2 vermelde
data voor de Twentedagen in
2016.
3. De resultaten met conclusies
en aanbevelingen alsmede de
data voor de Twentedagen in
2016 toe te zenden aan de
collegeleden.

Conform.

In 2015 zijn de diverse
portefeuilleoverleggen
zoveel mogelijk maandelijks
op één dag gehouden, de
zogenaamde Twentedagen.
Voor de zomervakantie
waren er 6 Twentedagen.
Dit aantal is voldoende voor
het houden van een
representatief onderzoek.
Met ondersteuning van
Kennispunt Twente is een
(digitale) enquête opgesteld
die eind augustus naar de
collegeleden is gestuurd.
De respons was 74%.
Het dagelijks bestuur heeft
kennisgenomen van de
resultaten van de enquête
en ingestemd met de op
basis daarvan
geformuleerde
aanbevelingen. Voorts heeft
het dagelijks bestuur de
data voor de Twentedagen
in 2016 vastgesteld. De
indeling van de dagen volgt
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zodra bekend is welke
portefeuilleoverleggen er in
nieuwe structuur van Regio
Twente zullen komen.
4.

Presentatie directeur
Bedrijfsvoering de heer Regtuijt
inzake ontwikkeling naar
Twentebedrijf en de koers die het
Dagelijks bestuur hierin wil varen
vanuit de huidige organisatie

Ter vergadering

Discussie wordt gevoerd over
voor- en nadelen van ontvlechting
van bedrijfsvoering op de diverse
onderdelen van de huidige Regio
Twente. Het DB geeft de
voorkeur aan het scenario,
waarbij het domein
Bedrijfsvoering integraal overgaat
naar het Twentebedrijf. De
toekomstige organisatie met twee
regelingen zou bestuurd moeten
worden als één huis met twee
kamers. Het feit dat er twee
regelingen komen moet wat het
DB betreft niet zijn doel van het
creëren van een logische
landingsplaats voor alle vormen
van samenwerking (advies cie.
Robben) niet voorbij schieten.

nvt

1. Kennis te nemen van de
Verslaglegging Kennispark
Twente 2014;

Conform. Het DB heeft met
interesse kennis genomen van
een aantal bijgaande verslagen.

Kennispark Twente heeft
gerapporteerd over de
resultaten in 2014.
Kennispark Twente

B - Leefomgeving, Economie
1.

Subsidie Kennispark Twente
(reg.nr. 15007246)
Portefeuillehouder:
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

De heer Coes

2. Beschikbaar stellen van de
derde bijdrage ad € 240.000,voor 2015.

Garantstelling regionaal
intersectoraal mobiliteitsplan
“Twente Werkt”
(reg.nr. 15007298)

Instemmen met deelname aan
deze garantstelling door Regio
Twente voor een aandeel van
42,5%.

Portefeuillehouder:
De heer Van Zwanenburg

BESLISSING

TOELICHTING

ontvangt van Regio Twente
ook in 2015 wederom een
bijdrage van € 240.000 voor
het stimuleren van
ondernemerschap en
innovatie in Twente.
Het DB stemt in met de
garantstelling voor een aandeel
van 42,5%. In de jaarrekening
moet deze deelname zichtbaar
zijn in de lichte verhoging van het
weerstandsvermogen. Ook
verwacht het DB dat er actief
gestuurd wordt op minimalisatie
van de risico’s.

Overeenkomstig DB besluit
van 17 augustus 2015.

Conform.

In de recreatieparken Het
Rutbeek, Het Hulsbeek en
Het Lageveld geldt een
verbod om met honden op
de zonneweiden te komen.
Het dagelijks bestuur heeft
besloten om dit verbod niet
te laten gelden in de
periode van 1 oktober 2015
tot en met 31 maart 2016.
Het gaat hier om een proef
en als voorwaarde geldt dat
de hond aangelijnd moet

C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
1.

Wijziging hondenbeleid in de
Twentse recreatieparken.
(reg.nr. 15007248)
Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren

Instellen van een proefperiode
voor het toelaten van honden,
mits aangelijnd, op de
zonneweiden van de
recreatieparken Het Rutbeek, Het
Hulsbeek en Het Lageveld
gedurende de periode van 1
oktober 2015 tot en met 31 maart
2016.
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zijn. Bij vervuiling van het
terrein geldt een
opruimplicht.
D - Bedrijfsvoering
1.
Regioraadsvoorstel inzake
vaststellen Treasurystatuut Regio
Twente 2016.
(reg.nr. 15007249)

Onder voorbehoud van
vaststelling van de nieuwe
Financiële verordening Regio
Twente door de regioraad op 30
september 2015 in te stemmen
met bijgaand regioraadsvoorstel.

Conform.

Te behoeve van de jaarlijks
uit te voeren
accountantscontrole, moet
Regio Twente over de
meest actuele financiële
interne regelgeving kunnen
beschikken. In verband
hiermee is het
treasurystatuut
geactualiseerd en wordt
deze ter vaststelling aan de
regioraad aangeboden.

Kennis te nemen van
bijgevoegde interne
managementletter 2015

Het DB is verheugd over de
positieve ontwikkeling van de
indicatoren en vraagt aandacht
voor de onderdelen waar
reparatie nodig is.

Het dagelijks bestuur neemt
kennis van de eerste
interne managementletter
van Regio Twente waarin
een beeld wordt gegeven
van de (mate van) interne
beheersing binnen de
bedrijfsprocessen (plan-docheck) en de mate waarin
Regio Twente in staat is
geweest opvolging te geven
aan de aanbevelingen van
de accountant (act).

Portefeuillehouder:
De heer Welten

2.

Aanbieding interne
managementletter 2015
(reg.nr. 15007250)

Portefeuillehouder:
De heer Welten
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3.

Procesvoorstel beoordeling nut
en noodzaak reserves
(reg.nr. 15007251)

Kennis te nemen van het
bijgevoegd procesvoorstel ten
aanzien van de verdiepingsslag
nut en noodzaak reserves

Het DB neemt kennis van het
procesvoorstel. De inhoudelijke
portefeuillehouders willen
betrokken zijn bij de
verdiepingssslag.

Het dagelijks bestuur heeft
kennis genomen van het
gelopen en te lopen proces
ten aanzien van de
verdiepingslag nut en
noodzaak reserves.

In te stemmen met bijgaand
regioraadsvoorstel

Het DB stemt in met het
regioraadsvoorstel met één
amendering: cofinanciering
Interreg niet beperken tot
mobiliteit, maar mogelijkheid
bieden om breder in te zetten.

Het dagelijks bestuur heeft
vastgesteld een voorstel
aan de regioraad voor het
aanwenden van de
gemeentelijke bijdrage
Mobiliteit 2015 en 2016
voor eventuele
desintegratiekosten,
Twentse
belangenbehartiging
verkeer en vervoer,
Interreg-projecten op het
gebied van mobiliteit en
TEN-T (Continuering
regionale inzet TEN-T).

Portefeuillehouder:
De heer Welten

4.

Regioraadsvoorstel inzake
begrotingswijziging
Mobiliteitstaak
(reg.nr. 15007252)
Portefeuillehouder:
De heren Bron en Welten

E - Gezondheid
--

--

F - Ingekomen stukken
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1.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 15007253)

Conform vaststellen

Conform

G - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 7 september 2015

Conform vaststellen

Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

2.

Afsprakenlijst van bestuurlijke
AVA voorbereiding d.d. 14
september 2015

Voor kennisgeving aannemen

Conform

3.

Bestuurscommissie OZJT d.d. 24
juni 2015

Voor kennisgeving aannemen

Conform

Voor kennisgeving aannemen

Conform

Voor kennisgeving aannemen

Conform

4.

5.

Bestuurscommissie Publieke
Gezondheid d.d. 18 juni 2015
Verslag kennismaking college GS
met Regio Twente d.d. 25
augustus 2015

H – Uitnodigingen
--

--

TOELICHTING
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I - Rondvraag
1.

Tijdens de Militairy Boekelo zal
bekend worden gemaakt dat
Twente zich kandideert voor
goededoelenactie ‘the Ride for
the Roses’ (fietstocht door heel
Twente tbv KWF). De heren
Welten en Van Agteren
ondersteunen dit initiatief (niet
namens Regio Twente, maar als
maatschappelijk betrokken
bestuurders). DB neemt kennis
van het initiatief.
N.a.v. een vraag vanuit de raad
van Hof van Twente meldt de
secretaris-directeur dat alle
stukken over de heroriëntatie van
de gemeentelijke samenwerking
te vinden zijn op extranet onder
de knop Twentse Samenwerking.
Alle informatie die bekend en
openbaar is wordt daarop gezet.
Kennispunt wordt verzocht te
kijken naar de cijfers die benut
worden in de Primos-modellen
(woningbouw). De gemeente
Borne heeft de indruk dat niet
met de juiste cijfers gewerkt
wordt.

Kennispunt
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Tijdens het overleg met de
provincie Overijssel is gesproken
over de inzet van Regio Twente
op het gebied van cultuur en
gemeenteoverstijgende (rijks-)
voorzieningen. Conform afspraak
wordt de gemeente Enschede
gefaciliteerd om het onderwerp te
agenderen tijdens de volgende
Twentedag.
In de volgende vergadering wordt
het regioraadsvoorstel voor
Innovatiesprong 2016 besproken.
Door diverse redenen zal dit
voorstel niet de afgesproken
procedure volgen. De komende
week zullen de teksten met de
portefeuillehouders worden
afgestemd.

LO/Economie

Op 29 juni vindt de derde Staat
van Innovatief Twente plaats. De
DB leden ontvangen de
vooraankondiging.
Op 25 september is de Twentse
Ambassade in Amsterdam
geopend door de CdK Bijleveld
en burgemeester van Amsterdam
Van der Laan. De burgemeester

Economie
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gaf aan dat hij Nederland ziet als
een stedelijk gebied. Wanneer hij
op handelsmissie gaat, gaat hij
voor Amsterdam/Nederland. Hij
nodigt Twente uit aan te haken bij
handelsmissies die vanuit
Amsterdam georganiseerd
worden.
Het initiatief van de ambassade
ligt bij ondernemers.
Geïnformeerd zal worden of de
overheid (provincie, waterschap,
gemeenten) een collectief
lidmaatschap kan afsluiten.
N.a.v. een motie van de
gemeenteraad van Enschede zijn
de vijf (loco)burgemeesters van
de Netwerkstad bijeen gekomen.
Zij hebben een voorzet gemaakt
die ingaat op de grootste
bezwaren van Enschede, maar
tegelijkertijd rekening houdt met
het gevoelen in andere
gemeenten. Hiervoor zal steun
worden gezocht bij de 14
colleges. Daarbij gaat het om 3
punten: een adviescommissie
van raadsleden, het loslaten van
het aantal van 7
portefeuilleberaden en de

TOELICHTING

Directiesecretaris
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bestuursstructuur van
Twentebedrijf.
DB neemt kennis van de
informatie. De voorstellen op zich
passen bij het advies Robben.
DB vraagt aandacht voor het
proces dat nu in alle gemeenten
plaatsvindt. Dat moet doorgang
vinden conform planning.
Afspraak is nu in te stemmen met
de regelingen en melding te
maken van gewenste
aanpassingen, zodat deze in
tweede instantie ter
besluitvorming kunnen worden
voorgelegd. Als er draagvlak is
onder de 14 gemeenten voor een
aanpassing van het model besluit
(dictum) dan zou dat eventueel
tot de mogelijkheden behoren.
Na afloop van de regioraad
woensdag a.s. in Almelo zal nog
een bijeenkomst Grip op
Samenwerking zijn waar
regioraadsleden van gedachten
kunnen wisselen over de
voorstellen tot hernieuwde
Twentse samenwerking.

TOELICHTING

Secretaris-directeur

