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De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, P. van Zwanenburg, J. Bron, M. Sijbom en
dames G.J.M. Vos en drs. E.L. Ruijs
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Besluitenlijst dagelijks bestuur van 29 januari 2015
NR.
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1. Aan de gemeente
Haaksbergen een subsidie te
verlenen voor het project
“Versterking dag recreatieve
functie MBS” van € 89.100,- uit
het Fonds Recreatie & Toerisme
van de Agenda van Twente;
2. Aan deze subsidie de
voorwaarden te verbinden die in
de bijgaande subsidiebeschikking
zijn opgenomen.

Conform

Regio Twente betaalt mee
aan het project om de
toeristische functie van de
Museum Buurt Spoorweg
tussen Haaksbergen en
Boekelo te versterken,
zodat de
bezoekersaantallen groeien
van 32.500 naar 40.000 –
45.000 bezoekers per jaar.
De Museum Buurt
Spoorweg wordt hiermee
een meer aantrekkelijke
dagattractie voor Zuidwest

A - Algemeen/Bestuurlijk
-

-

B - Leefomgeving, Economie
1.

Subsidieverlening project
“Versterking dag recreatieve
functie MBS” uit het Fonds
Recreatie & Toerisme van de
Agenda van Twente
(reg.nr. 15000734)
Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren
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Twente en Twente als
toeristische regio.
Hiermee wordt een bijdrage
geleverd aan de versterking
van de sociaaleconomische
structuur van Twente.
C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
-

-

D - Bedrijfsvoering
-

-

E - Gezondheid
-

-

F - Ingekomen stukken

1.

Ingekomen stukken
Conform vaststellen

G – Verslagen

De brief van 10
portefeuillehouders financiën
over de bezuinigingen 2016 en
verder is besproken in het PHO
Financiën. De brief is
ingetrokken. Portefeuillehouders
beraden zich.

PAGINA

3/4
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 19 januari 2015

Conform vaststellen

Het verslag is ongewijzigd
vastgesteld.
N.a.v; het regioraadsvoorstel Nut
en noodzaak reserves is
besproken in het PHO Financiën.
DB besluit advies over te nemen
en dictum te wijzigen. Een
definitief besluit over Nut en
noodzaak reserves wordt
voorgelegd zodra helder is wat
gevolgen zijn van Heroriëntatie
gemeentelijke samenwerking.

H - Uitnodigingen
1.

Uitnodiging afscheid wethouder
Ben Wolterink, gemeente
Rijssen-Holten d.d. 4 februari
2015

De heren Coes en Van
Zwanenburg zullen namens het
DB aanwezig zijn.

I - Rondvraag

1.

-

De bestuurscommissie OZJT
is gisteren voor het eerst
bijeengekomen. Goede sfeer,
goede agenda, goede
besluiten.
Eerste Twentedag: het DB
complimenteert de
medewerkers die hebben
bijgedragen aan deze eerste

TOELICHTING
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succesvolle bijeenkomst.
Advies: de inloop van een
half uur handhaven, tijdens
de lunch tijd reserveren voor
een terugkoppeling uit de
portefeuillehouder
overleggen, agenda
technisch zo programmaren
dat gezamenlijke
onderwerpen eerst
gezamenlijk worden
besproken waarop in diverse
overleggen uiteen gegaan
kan worden, presentaties
overwegen als afsluiting van
de dag te programmeren
(maximaal half uur).

TOELICHTING

