DATUM

VOORZITTER

AANWEZIG

29 juni 2015
De heer G.J. de Graaf (t/m
rondvraag punt 1); J. Coes
vanaf punt 2 rondvraag

PLAATS

SECRETARIS

Enschede, kamer H 3.00
G.J.M. Vos
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14:30 uur
1

De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, P. van Zwanenburg, J. Bron, M. Sijbom,
H.M. Bolhaar en mevrouw G.J.M. Vos

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 29 juni 2015
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

Op basis van het onder
Overwegingen opgenomen
overzicht mandaat te verlenen
aan de daarin vermelde leden
van het dagelijks bestuur om, zo
nodig via schriftelijke raadpleging,
besluiten te nemen die geen
uitstel dulden.

Conform. Eventueel genomen
besluiten ter bekrachtiging
agenderen voor de DBvergadering van 17 augustus
2015.

Op basis van een
inventarisatie heeft het
dagelijks bestuur een
besluit genomen over de
besluitvorming tijdens de
zomervakantie.

In te stemmen met het
voornemen van de Raad van
Commissarissen om de heer T.R.
Doesburg voor te dragen voor
herbenoeming.

Conform. De heer Sijbom zal in
de AvA aandacht vragen voor de
aanwezigheid van de
commissarissen in de AvA.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten het voornemen
van de Raad van
Commissarissen van
Twence, om de heer
Doesburg bij de Algemene
vergadering van
Aandeelhouders voor te

A - Algemeen/Bestuurlijk
1.

Mandaat tijdens vakantieperiode
(reg.nr. 15004933)
Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

2.

Aanbeveling vacature Raad van
Commissarissen Twence Holding
B.V.
(reg.nr. 15004934)
Portefeuillehouder:
De heer Sijbom
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dragen voor herbenoeming,
te volgen en om als
aandeelhouder geen
gebruik te maken van de
mogelijkheid een andere
persoon aan te bevelen.
3.

Conceptprogramma
Prinsjesfestival Den Haag
(reg.nr. 15004969)

Kennis te nemen van het
conceptprogramma
Prinsjesfestival

De secretaris neemt contact op
met de kabinetschef van de
provincie Overijssel over signalen
dat provincie het programma
m.b.t. Twente anders zou willen
invullen. Indien dit het geval is
neemt de voorzitter contact op
met de Commissaris van de
Koning. Speerpunt van Twente
(incl. Twente Board) is de
profilering van Twente als toptechnologische regio.

Het dagelijks bestuur heeft
kennis genomen van het
door de provincie Overijssel
opgestelde
conceptprogramma
prinsjesfestival Den Haag
dat van donderdag 10 tot
en met dinsdag 15
september 2015 plaats
vindt.

1. De subsidiebijdrage voor de
tweede tranche (2013) aan het
projectbureau ‘De Groene Poort’
definitief vast te stellen op €
386.000 en het restbedrag van €
77.200 uit te betalen;
2. Voor de derde tranche (2014)
wederom een bijdrage te
verstrekken van € 386.000 en

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten dat de gemeente
Borne voor het jaar 2013
heeft voldaan aan
subsidievoorwaarden voor
het project ‘De Groene
Poort’.

Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

B - Leefomgeving, Economie
1.

1. Eindafrekening tweede tranche
voor het project ‘De Groene
Poort’;
2. Beschikbaar stellen
subsidiebedrag derde tranche
voor het project ‘De Groene
Poort’;
3. Verzoek verlenging
subsidietermijn voor de derde
tranche tot en met maart 2016
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voor het project ‘De Groene
Poort’.
(reg.nr. 15004935)

daarop een voorschot van €
308.800 uit te betalen;
3. In te stemmen met het verzoek
van de gemeente Borne om voor
de derde tranche de
subsidietermijn te verlengen tot
en met maart 2016;
4. De gemeente Borne te
informeren over deze besluiten.

Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

BESLISSING

TOELICHTING

Het subsidiebedrag wordt
vastgesteld op € 386.000
en het restantbedrag van €
77.200 uitbetaald.
Voor de derde tranche
(2014) ontvangt de
gemeente Borne een derde
en laatste bijdrage van €
386.000, waarvan eerst een
voorschot van € 308.800
wordt overgemaakt.
Daarnaast heeft het
dagelijks bestuur ingestemd
met het verzoek van de
gemeente Borne om de
subsidietermijn voor de
derde tranche te verlengen
tot en met 31 maart 2016.
Dit in verband met de
onzekere omstandigheden
in het winterseizoen,
waardoor werkzaamheden
mogelijk later plaatsvinden.
De Groene Poort is een
groene zone die een
schakel vormt tussen
zuidwest en noordoost
Twente. Het voorkomt een
landschappelijke
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tweedeling van Twente en
een volledige
verstedelijking van de
Twentse stedenband.
2.

1. Eindafrekening project
‘Internationaal Onderwijs’
schooljaren 2012-2013
(basisonderwijs) en 2012-2013
en 2013-2014 (voortgezet
onderwijs);
2. Beschikbaar stellen
subsidiebedrag voor project
‘Internationaal Onderwijs’
schooljaar 2014-2015.
(reg.nr. 15004936)

Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

1. De subsidiebijdrage aan
Stichting Internationaal Onderwijs
Twente (SIO) voor het aanbieden
van Internationaal Basisonderwijs
in Twente voor het schooljaar
2012-2013 definitief vast te
stellen op € 65.000 en het
restbedrag van € 13.000 uit te
betalen;
2. De subsidiebijdrage aan SIO
voor het aanbieden van
Internationaal Voortgezet
Onderwijs in Twente voor de
schooljaren 2012-2013 en 20132014 definitief vast te stellen op €
52.500 en het restbedrag over
deze jaren van € 21.000
(tweemaal € 10.500) uit te
betalen;
3. SIO ten behoeve van de
schooljaar 2014-2015 voor het
aanbieden van Internationaal
Voortgezet Onderwijs een
subsidie van € 52.500 te verlenen
en daarvan een voorschot van €
42.000, beschikbaar te stellen;

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten dat Stichting
Internationaal Onderwijs
(SIO) heeft voldaan aan
subsidievoorwaarden voor
het aanbieden van
internationaal (basis)
onderwijs in de schooljaren
2012-2013 en 2013-2014.
Voor het basisonderwijs
wordt het subsidiebedrag
voor schooljaar 2012-2013
vastgesteld op € 65.000 en
het restantbedrag van €
13.000 uitbetaald. Voor het
voortgezet onderwijs wordt
het subsidiebedrag voor
schooljaren 2012-2013 en
2013-2014 vastgesteld op
tweemaal € 52.000 en het
restantbedrag van
tweemaal € 10.500
uitbetaald.
Voor schooljaar 2014-2015
ontvangt SIO een vierde en
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laatste bijdrage van €
52.500 voor het aanbieden
van internationaal
voortgezet onderwijs. SIO
ontvangt hiervoor een
voorschot van € 42.000.

4. De stichting SIO door middel
van bijgevoegde beschikkingen te
informeren omtrent
bovengenoemde besluiten.

3.

Eindafrekening project ‘Laad- en
loskade voor
containerafhandeling’ op het XLBusinesspark Twente voor het
jaar 2014.
(reg.nr. 15004937)
Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

1. De subsidiebijdrage voor het
jaar 2014 voor het project ‘Laaden loskade voor
containerafhandeling’ op het XLBusinesspark Twente definitief
vast te stellen op € 700.000 en
het restbedrag ad. € 140.000 uit
te betalen;
2. Het Regionaal Bedrijventerrein
Twente te informeren over het
besluit.

TOELICHTING

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten dat Regionaal
Bedrijventerrein Twente
(RBT) heeft voldaan aan
subsidievoorwaarden voor
het project ‘Laad- en
loskade voor
containerafhandeling’ op
het XL-Businesspark
Twente.
Voor het jaar 2014 wordt
het subsidiebedrag
vastgesteld op € 700.000
en het restantbedrag van
€ 140.000 uitbetaald.
Op het XL-Businesspark
Twente zitten logistieke
bedrijven. Uit onderzoek
kwam naar voren dat veel
logistieke bedrijven een
bedrijventerrein willen met
een containerterminal. Er is
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om die reden een subsidie
gegeven om de laad- en
loskade geschikt te maken
voor de overslag van
containers.
Doel is om meer bedrijven
naar Twente te halen dan
wel logistieke bedrijven die
willen uitbreiden voor
Twente te behouden.
4.

1. Eindafrekening project
‘Kennispark Twente
Gebiedsontwikkeling’ voor het
jaar 2014;
2. Aanvraag vijfde en laatste
jaarschijf (2015) project
‘Kennispark Twente
Gebiedsontwikkeling’;
3. Verzoek verlenging
uitvoeringstermijn tot 31
december 2016 voor het project
‘Kennispark Twente
Publiekscentrum en
Evenementen’.
(reg.nr. 15004938)
Portefeuillehouder:
De heer Van Zwanenburg

1. De subsidiebijdrage aan de
gemeente Enschede voor het
project ‘Kennispark Twente
Gebiedsontwikkeling’ voor het
jaar 2014 definitief vast te stellen
op € 500.000;
2. Aan de gemeente Enschede
voor het project ‘Kennispark
Twente Gebiedsontwikkeling’ de
vijfde en laatste jaarschijf (2015)
beschikbaar te stellen van €
500.000;
3. Instemmen met het verzoek
van de gemeente Enschede om
de uitvoeringstermijn voor het
project ‘Kennispark Twente
Publiekscentrum en
Evenementen’ te verlengen tot 31
december 2016;
4. De gemeente Enschede te
informeren over deze besluiten.

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten dat de gemeente
Enschede heeft voldaan
aan subsidievoorwaarden
voor het project ‘Kennispark
Twente
Gebiedsontwikkeling’ in het
jaar 2014.
Het subsidiebedrag wordt
vastgesteld op € 500.000.
Voor 2015 ontvangt de
gemeente Enschede een
vijfde en laatste bijdrage
van € 500.000 voor het
project ‘Kennispark Twente
Gebiedsontwikkeling’.
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Daarnaast heeft het
dagelijks bestuur ingestemd
met het verzoek van de
gemeente Enschede om de
uitvoeringstermijn voor het
project ‘Kennispark Twente,
publiekscentrum en
evenementen’ te verlengen
tot 31 december 2016.
Reden is dat The Gallery
later is opengegaan dan
gepland.
The Gallery is het centrum
voor innovatie op
Kennispark: het is de
uitvalsbasis voor de
stichting Kennispark
Twente, diverse innovatieve
bedrijven, open
innovatiecentra en
honderden evenementen
over innovatie en
ondernemerschap.
De komende tijd vinden de
uitgestelde events plaats en
krijgt de Gallery een
opfrisslag.
5.

Conform.

In het kader van de Agenda
van Twente is in 2013 aan
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1. De subsidie aan de regionale
stichting Enterse Zomp vast te
stellen op € 13.372,- ;
2. Met bijgaande beschikking de
stichting hierover te informeren
en de resterende bijdrage ad €
1.372,- uit te betalen.
(reg.nr. 15004985)

1. De subsidie aan de regionale
stichting Enterse Zomp vast te
stellen op € 13.372,- ;
2. Met bijgaande beschikking de
stichting hierover te informeren
en de resterende bijdrage ad €
1.372,- uit te betalen.

BESLISSING

de regionale Stichting
Enterse Zomp een subsidie
verleend voor het project
‘’Realisatie Zomp en
botenhuis in Hellendoorn’’.
Het dagelijks bestuur heeft
besloten de subsidie vast te
stellen op het bedrag van €
13.372,- Het project heeft
een varende replica van
een Enterse zomp
opgeleverd en een
botenhuis in Hellendoorn.
Dit resulteert in extra
vaararrangementen op de
Regge. Ondernemers in de
omgeving ontwikkelen
arrangementen in
combinatie met de
vaartochten. Daarnaast is
lesmateriaal voor scholen
ontwikkeld. Hiermee is een
bijdrage geleverd aan de
toename van de
toeristische bestedingen en
daarmee een bijdrage aan
de regionale economie.

Portefeuillehouder:
De heer Van Agteren

6.

Bijdrage uit Agenda van Twente
voor het project
Startersondersteuning uitgevoerd
door de organisatie ROZ

1. De subsidie aan de Regionale
Organisatie Zelfstandigen vast te
stellen op € 660.000,-- en de
restantbijdrage ad € 88.000,--

TOELICHTING

Conform.

Regio Twente heeft uit
middelen van ‘De Agenda
van Twente’ gedurende vijf
jaar een subsidie versterkt
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(Regionale Organisatie
Zelfstandigen) te Hengelo
(reg.nr. 15004986)

beschikbaar te stellen aan
genoemde organisatie ;
2. Voor dit besluit bijgaande brief
vast te stellen.

Portefeuillehouder:
De heer Van Zwanenburg

BESLISSING

TOELICHTING

aan de Regionale
Organisatie Zelfstandigen
(ROZ) te Hengelo, om
mensen zonder werk te
stimuleren als zelfstandig
ondernemer aan de slag te
gaan. In de periode 20092013 zijn 570 personen via
deze ondersteuning
begeleid in het opzetten
van zelfstandig
ondernemerschap. Uit
evaluatie van de periode
2009-2011 blijkt dat de
startende ondernemingen
658 directe arbeidsplaatsen
opgeleverd hebben.
Hiermee heeft het project
actief bijgedragen aan de
sociaal economische
structuurversterking van
Twente.
Op grond van de resultaten
en op grond van de keuze
ondernemerschap te blijven
stimuleren is de
ondersteuning van starters
via ROZ voortgezet in de
regionale
uitvoeringsagenda van het
‘Twents
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Arbeidsmarktperspectief
2020’
7.

1. 6e voorschot project ‘DAISY’
van Thales Nederland BV.
2. 8e voorschot project ‘TPRC’
van de stichting TPRC.
3. Eindafrekening project ‘IMPT’
van de Saxion Hogescholen
(reg.nr. 15004959)

Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

1. Een zesde voorschot ter
grootte van € 24.510 beschikbaar
te stellen aan Thales Nederland
BV voor het project ‘Daring
Applications & Innovations in
Sensor Systems’, de
uitvoeringstermijn van het project
te verlengen tot en met 31
augustus 2015 en hiertoe
bijgaande beschikking af te
geven.
2. Een achtste voorschot ter
grootte van € 29.149 beschikbaar
te stellen aan de Stichting TPRC
voor het project ‘ThermoPlastic
composites Research Centre’ en
hiertoe bijgaande beschikking af
te geven.
3. Het subsidiebedrag aan de
Saxion Hogescholen voor het
project Innovatief Materialen
Platform Twente (IMPT) definitief
vast te stellen op € 279.172, het
restantbedrag ad € 42.532 uit te
betalen en hiertoe bijgaande
beschikking af te geven.

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten een voorschot te
verstrekken voor de
projecten ‘Daisy’ en ‘TPRC’
en de subsidie van het
project ‘IMPT’ vast te
stellen, in het kader van de
ambitie ‘het versterken van
de sociaaleconomische
structuur en de innovatieve
ontwikkelingen in Twente’.
Met het project ‘Daring
Applications &
Innovations in Sensor
Systems’ (Daisy) wordt
een baanbrekend concept
uitgewerkt dat high-end
sensor technologie
toegankelijk maakt voor
massatoepassingen in
nieuwe gebieden.
Project ‘ThermoPlastic
composites Research
Centre’ (TPRC) van de
stichting TPRC. Het open
innovatiecentrum TPRC
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doet onderzoek naar
thermoplastische
composieten, kunststoffen
die vele malen lichter zijn
dan bestaande materialen.
Het onderzoek kan leiden
tot het versneld toepassen
van composieten in
bijvoorbeeld vliegtuigen,
auto’s en windmolens.
Project ‘Innovatief
Materialen Platform
Twente’ (IMPT) van Saxion
Hogescholen. Het IMPT
brengt innovatieve
materialen met veelal nog
onbekende
materiaaleigenschappen in
kaart. De ambitie is de
kennis van MKB’ers over
de bruikbaarheid van de
nieuwe materialen te
vergroten.
8.

Vaststelling subsidie Venturelab II
(NIKOS)
(reg.nr. 15004987)
Portefeuillehouder:
De heer De Graaf

1. Kennisnemen van de
bevindingen en aanbevelingen
van de evaluatie over Venturelab.
2. De subsidiebijdrage voor het
project Venturelab II vast te
stellen op € 270.000,- en het

Conform.

In de periode 2011-2013 is
door de Universiteit Twente
het project Venturelab II
(NIKOS) uitgevoerd.
Hieraan is door de
provincie Overijssel en
Regio Twente gezamenlijk
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restantbedrag ad € 135.000,- aan
Universiteit Twente uit te betalen.
3. Instemmen dat in overleg met
provincie Overijssel een korte
reactie op de brief van UT wordt
opgesteld met het bericht dat
kennisgenomen is van hun
reactie.

C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen
--

--

D - Bedrijfsvoering
--

--

BESLISSING

TOELICHTING

een financiële bijdrage
verleend. Dit project had tot
doel ondernemers te
ondersteunen bij het
realiseren van groei van
hun onderneming. In 2014
heeft een onafhankelijke
externe evaluatie van de
effecten van dit project
plaatsgevonden. De UT
heeft, in relatie tot de
uitkomsten van dit
evaluatieonderzoek, over
de besteding van de
beschikbaar gestelde
middelen verantwoording
afgelegd. Op basis daarvan
is met inachtneming van
door Regio Twente in de
beschikking gestelde
aanvullende voorwaarden,
de bijdrage aan dit project
definitief vastgesteld.
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Akkoord te gaan met deelname
door directeur publieke
gezondheid en kosten ten laste te
brengen van begroting GGD
Twente 2015.

Conform.

Het dagelijks bestuur stemt
in met deelname van de
directeur publieke
gezondheid aan het
congres omdat dit
kennisvermeerdering en
versterking van het netwerk
oplevert.

De “bestuursagenda 2016-2019
Publieke gezondheid in Twente”
en het geactualiseerde
“koersdocument
jeugdgezondheidszorg in Twente,
specialist in het gewone….” voor
kennisgeving aan te nemen.

Conform. Het voorleggen van de
bestuursagenda aan de raden
vormgeven in relatie tot het
rapport van de commissie
Robben.

Het dagelijks bestuur heeft
kennisgenomen van twee
door de bestuurscommissie
publieke gezondheid
vastgestelde documenten
waarin het bestuurlijk kader
is vastgelegd waarbinnen
GGD Twente haar
werkzaamheden verricht.

Conform vaststellen

Conform.

Conform vaststellen

Conform. De bestuurscommissies
hebben inmiddels ingestemd met
de diverse regioraadsvoorstellen

E - Gezondheid
1.

Deelname aan congres European
Public Health Association van 14
tot 17 oktober 2015 door
directeur publieke gezondheid.
(reg.nr. 15004939)
Portefeuillehouder:
De heer Coes

2.

Bestuurlijk kader waarbinnen
GGD Twente haar
werkzaamheden verricht
(reg.nr.15004962)
Portefeuillehouder:
De heer Coes

F - Ingekomen stukken
1.

Ingekomen stukken

G - Verslagen
1.

Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 8 juni 2015
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zodat het voorbehoud komt te
vervallen.
H - Uitnodigingen
1.

Uitnodiging voor het symposium
Focus op de Regio d.d. 1 juli

In verband met de
regioraadsvergadering zijn de
DB-leden niet in de gelegenheid
het symposium bij te wonen.

I - Rondvraag
1.

--

1. Gesprek met GS op 25
augustus om 11.30 uur: de
heer Coes is afwezig i.v.m.
collegevergadering.
2. Terugblik op Twentedag 23
juni: is positief verlopen;
aandacht wordt gevraagd voor
overleggen die voor enkele
bestuurders gelijktijdig zijn
gepland; presentatie
Twentebranding ook
agenderen voor
portefeuillehoudersoverleg
Vrijetijdseconomie;
3. Terugblik op Twente Board 25
juni: op korte termijn wordt
publiciteit gegeven aan
inmiddels bereikte resultaten
van TwenteWerkt!
4. Terugblik Techniekpactdag:
mooi visitekaartje voor

TOELICHTING
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5.

6.

7.

8.

Twente; 3 bewindslieden
waren aanwezig.
Founderoverleg Kennispark
Twente (UT, Saxion, provincie
Overijssel, Enschede en
Regio Twente): ontwikkeling
gaande om te komen tot de
volgende fase Kennispark
inclusief het vereenvoudigen
van de governance.
Bijeenkomst colleges
Netwerkstad 10 juni over
demografie: krimp is
vooralsnog niet aan de orde,
vergrijzing wel.
Week van de ondernemer:
veel aandacht voor inzet
Regio Twente op innovatie
middels Innovatiefonds
Twente en vouchers en
kredieten. Mooie voorbeelden
van concrete producten
(business) en bijbehorende
werkgelegenheid.
Overleg met kredietcommissie
vouchers/kredieten: er blijkt
minder behoefte te zijn aan
vouchers, maar des te meer
aan kredieten;
kredietverstrekking leidt tot
aantoonbare resultaten;
omdat budget bijna op is heeft

TOELICHTING
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secretaris aan
portefeuillehouder suggestie
gedaan partners te zoeken
voor financiering. Daarnaast
komt de commissie met
verzoek naar voren halen van
middelen.
9. Innovatiefonds Twente: loopt
goed; op verzoek
fondsbeheerder is bijdrage
voor 2015 van € 3 miljoen
betaalbaar gesteld;
fondsbeheerder zal voorstel
doen voor beschikbaar stellen
budget in 2016.
10. Week van de mobiliteit:
secretarissen waterschap
Vechtstromen en Regio
Twente hebben dag van
werkplek gewisseld en dit als
inspirerend ervaren.
11. Voorbereiding regioraad 1 juli:
mogelijk komt er voorstel van
Almelo om deel
rekeningresultaat 2014 te
parkeren totdat duidelijk is of
implementeren nieuwe
structuur tot extra kosten leidt.

TOELICHTING

