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De heren dr. G.O. van Veldhuizen , mr. drs. R.G. Welten, drs. G.J. Binnenmars, J. Regtuijt (plv. alg. dir.) en
H.M. Bolhaar

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 22 september 2016
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

A - Hamerstukken
1.

Concept-voorstel aan het
algemeen bestuur inzake
Reglement taken en
werkzaamheden auditcommissie
Regio Twente
(reg.nr 16002649)

Met het concept-voorstel in te
stemmen.

Advies van portefeuilleberaad
Middelen om leden
auditcommissie te laten
benoemen door het AB op
voordracht van het
portefeuilleberaad wordt
overgenomen en in AB-voorstel
opgenomen. Overigens conform.

Het dagelijks bestuur stemt
in met het voorstel aan het
algemeen bestuur inzake
het vaststellen van een
nieuw Reglement taken en
werkzaamheden
auditcommissie Regio
Twente. De reden hiervan
is dat er in de vernieuwde
samenwerking geen sprake
meer is van een regioraad
met deelname van
raadsleden, maar van het
algemeen bestuur
bestaande uit collegeleden.

2.

Toestemming deelname TEN-T
conferentie Milaan

Toestemming te verlenen aan
mevrouw A. Horstman om deel te

Conform.

Regio Twente neemt deel
aan een Europese
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(reg.nr 16002650)

nemen aan de TEN-T
Conferentie op 24 en 25 oktober
2016 in Milaan

3.

Ingekomen stukken DB
22 september 2016
(reg.nr. 16002651)

Te besluiten conform het voorstel

Conform.

4.

Concept-lijst ingekomen stukken
algemeen bestuur 27 oktober
2016
(reg.nr. 16002652)

In te stemmen met het bijgaande
voorstel aan het algemeen
bestuur

Conform.

5.

Verslag vergadering dagelijks
bestuur d.d. 5 september 2016

Conform vaststellen.

Conform.

6.

Verslag BC PG d.d. 23 juni 2016

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

B - Bespreekstukken

BESLISSING

TOELICHTING

transportconferentie in
Milaan in oktober ten
behoeve van
beleidsbeïnvloeding en
lobby richting Europese
Commissie in het kader van
het Trans-Europees
Netwerk voor Transport
(TEN-T).

Het dagelijks bestuur heeft
de lijst ingekomen stukken
voor de algemeen bestuur
van 27 oktober 2016
vastgesteld
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1.

Compacte weergave conclusies
en afspraken bestuurlijk ambtelijk
conferentie Twentebedrijf
woensdag 31 augustus 2016

Bespreken

Voor kennisgeving aangenomen.
DB opteert er voor om, als er
nieuwe pontwikkelingen zijn
(bijvoorbeeld op het gebied van
ICT), te bezien om dit
gezamenlijk te doen.

2.

Zicht op Twentse samenwerking
(reg.nr 16002653)

1. Kennis te nemen van de
resultaten van het onderzoek
dat de heer W-J. Velderman,
student Bestuurskunde aan
de Universiteit Twente, in
opdracht van de griffiers
onder de Twentse raadsleden
heeft uitgevoerd.
2. Medewerking te verlenen aan
het uitwerken van de twee
aanbevelingen, waarbij de
voorkeur wordt uitgesproken
dat dit gebeurt onder regie
van het presidium van de
Twenteraad, met
medewerking van enkele
samenwerkingsverbanden,
waaronder Regio Twente.
3. De heer Velderman per brief
te complimenteren met de
door hem verrichte
werkzaamheden.

1. Conform.
2. Conform. DB is voorstander
van innovatief informeren van
raadsleden en om
bezuinigingstaakstellingen en
het auditten niet per
samenwerkingsverband maar
de samenwerkingsverbanden
gezamenlijk te doen. De
voorzitter zal het
vorenstaande inbrengen in
het presidium van de
Twenteraad.
3. Conform.

TOELICHTING

Het dagelijks bestuur heeft
kennis genomen van het
resultaat van het onderzoek
dat onder de Twentse
raadsleden is uitgevoerd
naar de informatiebehoefte
over de Twentse
intergemeentelijke
samenwerkingsvormen. Het
heeft besloten
medewerking te verlenen
aan het uitwerken van de
twee aanbevelingen,
waarbij de voorkeur wordt
uitgesproken dat dit gebeurt
onder regie van het
presidium van de
Twenteraad en met
medewerking van enkele
samenwerkingsverbanden,
waaronder Regio Twente..
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3.

Bestuursrapportage 2016
(reg.nr 16002654)

In te stemmen met het
bijgevoegde voorstel voor het
algemeen bestuur

Conform.
- Gelet op de richtlijn die het AB
en de gemeenten ter zake
eerder hebben gegeven kan
het DB niet voldoen aan het
advies van het
portefeuilleberaad Middelen
om het positief saldo te
reserveren voor de kosten van
acquisitie en regietafel
vluchtelingen.
- Een coalition of the willing en
de financiering daarvan dient
vooraf expliciet ter instemming
aan de colleges van B&W te
worden voorgelegd dan wel
afspraken daarover in een
bestuurlijk overleg aan deze
colleges te worden bevestigd.
- Brief aan colleges van B&W
sturen waarin op basis van
concrete voorbeelden de
spelregels m.b.t. het
basispakket (reguliere
begroting) en een coalition of
the willing (aparte bijdrage)
worden uitgelegd. Het kader
wordt gevormd door het
rapport van de commissie
Robben.

Het dagelijks bestuur heeft
het voorstel aan het
algemeen bestuur met
betrekking tot de
bestuursrapportage 2016
vastgesteld.
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4.

Concept-agenda algemeen
bestuur d.d. 27 oktober 2016
(reg.nr. 16002655)

In te stemmen met de conceptagenda

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
de agenda voor het
algemeen bestuur van 27
oktober 2016 vastgesteld.

5.

Vaststellen rechtspositionele
regelingen
(reg.nr 16002656)

In te stemmen met bijgaande
conceptregeling generatiepact
Regio Twente 2016 en dit
concept ter instemming voor te
leggen aan het Georganiseerd
Overleg.

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten in te stemmen met
de conceptregeling
generatiepact Regio
Twente 2016 en dit concept
ter instemming voor te
leggen aan het
Georganiseerd Overleg
(vakbonden). De
conceptregeling houdt in:
 Medewerkers van Regio
Twente mogen vanaf 60
jaar minder uren gaan
werken met de helft van
deze uren doorbetaald
en met behoud van hun
pensioenopbouw. Op
deze manier wil Regio
Twente de duurzame
inzetbaarheid van deze
groep medewerkers
bevorderen.
 Regio Twente neemt
van het vrijvallende geld
medewerkers van 35
jaar of jonger aan. Regio
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Twente wil hiermee een
meer evenwichtige
leeftijdsopbouw van de
organisatie bereiken.
De regeling generatiepact
Regio Twente 2016 wordt
opgenomen in de
Arbeidsvoorwaarden en
Regelingen Regio Twente
(ART).
C - Rondvraag
Bestuurscommissie Agenda van
Twente
Kennis genomen wordt van de
benoeming van de heren Welman
en Van Zwanenburg tot voorzitter
respectievelijk vicevoorzitter van
deze commissie.
Historisch Centrum Twente
Naar aanleiding van een eerdere
vraag in het DB wordt kennis
genomen van de mededeling van
de plv. secretaris dat eind 2008 is
besloten af te zien van het
realiseren van dit centrum omdat
hiervoor geen financieel
draagvlak bestond.

