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15:00 – 16:00 uur
1

De heren dr. G.O. van Veldhuizen, mr. drs. R.G. Welten, drs. G.J. Binnenmars, J. Regtuijt, H.M. Bolhaar en mevrouw ir. G.H.
Tamminga

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 23 november 2016
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

1. In te stemmen met de nieuwe
tarieven voor de
parkeergeldheffing in de
recreatieparken met ingang
van 1 januari 2017.
2. Het vaststellen van de tarieven
voor de parkeergeldheffing te
mandateren aan de directeur
Leefomgeving.

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten de tarieven van
het parkeergeld in de
recreatieparken niet te
verhogen met uitzondering
van de voorverkoop
tarieven van de jaarpas. De
eenmalige korting op het
introductietarief van de
jaarpas van 50% wordt
verlaagd naar 25%
waardoor het nieuwe tarief
van € 25,- beter wordt
afgestemd op het
gemiddelde landelijk
niveau. Voorts wordt een
nieuw tarief ingevoerd voor
voertuigen met een lengte

A - Hamerstukken
1

Vaststellen van de
parkeertarieven in de
recreatieparken per 1 januari
2017.
(reg.nr. 16003329)
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

TOELICHTING

van 6,00 meter en langer.
Dit tarief bedraagt in de
voorverkoopperiode € 35,en daarna € 50,-.
2.

Vaststellen rechtspositionele
regelingen
(reg.nr. 16003330)

1. Individueel keuzebudget (IKB)
a. In te stemmen met de CARwijzigingen, zoals
opgenomen in LOGA-brief
ECWGO/U201600995 van
29 juni 2016 (IKB-regeling)
met 1 bijlage.
b. In te stemmen met de
CARUWO-wijzigingen, zoals
opgenomen in LOGA-brief
ECWGO/ U201601310 van
10 november 2016
(CARUWO-wijzigingen als
gevolg van invoering IKB)
met 1 bijlage.
c. In verband met de invoering
IKB: in te stemmen met het
wijzigen van de lokale ARTartikelen 6:2, lid 1, eerste zin
en 6:2:1, lid 4.
d. In verband met de fiscale
uitruilregeling vanaf 2017: in
te stemmen met het
toevoegen van twee lokale
IKB-doelen aan ART-artikel
3:29, lid 2, namelijk
reiskosten woon-werkverkeer

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
besloten in te stemmen met
het invoeren van het
Individueel Keuzebudget
(IKB) per 1 januari 2017
(LOGA-brief ECWGO/
U201600995 van 29 juni
2016. Als uitvloeisel hiervan
heeft het dagelijks bestuur
ook ingestemd met het
verminderen van het aantal
bovenwettelijke vakantieuren met 14,4 uur in de
artikelen 6:2, lid 1, eerste
zin en 6:2:1, lid 4 van de
Arbeidsvoorwaarden en
Regelingen Regio Twente
(ART). Verder heeft het
dagelijks bestuur ingestemd
met het benoemen van
twee extra IKB-doelen,
namelijk de reiskosten
woon-werkverkeer / OVabonnement en een
persoonlijk
werkkostenbudget van
minimaal € 100 per jaar. De
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

/ OV-abonnement en
persoonlijk
werkkostenbudget.
e. Eveneens in verband met de
fiscale uitruilregeling vanaf
2017: in te stemmen met het
laten vervallen van de lokale
Uitvoeringsregeling Fietsplan
(hoofdstuk 15 ART, B-deel).
2. In te stemmen met de
gewijzigde Regeling
Generatiepact Regio Twente
2017, versie 14 november
2016.

BESLISSING

TOELICHTING

medewerker kan deze
kosten voortaan uitruilen
tegen het IKB. Deze fiscale
uitruilmogelijkheid komt in
de plaats van het huidige
cafetariasysteem, dat Regio
Twente nog tot en met
2016 kent. Als gevolg
hiervan komt ook de
Uitvoeringsregeling
fietsplan te vervallen. Ten
slotte heeft het dagelijks
bestuur besloten tot enkele
wijzigingen in de op 22
september jl. vastgestelde
Regeling generatiepact.
Deze wijziging komt voort
uit de overeenstemming die
werkgever en vakbonden
op 14 november jl.
bereikten over deze
regeling. Het generatiepact
staat in de periode 1 maart
2017 t/m 28 februari 2019
open voor medewerkers
van 60 jaar of ouder. Met
het vrijvallende loonkosten
gaat Regio Twente
medewerkers van 35 jaar of
jonger aannemen.
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

3.

Overzicht van toepassing zijnde
wet- en regelgeving voor de
accountantscontrole 2016
(reg.nr. 16003331)

In te stemmen met het voorstel
voor het algemeen bestuur
inzake actualisatie van het
normenkader 2016.

Conform.

4.

Ingekomen stukken dagelijks
bestuur 23 november 2016
(reg.nr. 16003332)

Conform vaststellen

Conform.

5.

Concept-lijst ingekomen stukken
algemeen bestuur 15 december
2016
(reg.nr. 16003333)

In te stemmen met het bijgaande
voorstel aan het algemeen
bestuur

Conform.

6.

Verslag vergadering dagelijks
bestuur 27 oktober 2016

Conform vaststellen

Conform.

7.

Verslag PHO Vrijetijdseconomie
d.d. 27 oktober 2016

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

TOELICHTING

Het dagelijks bestuur stemt
in met het voorstel voor het
algemeen bestuur. Het
normenkader is een
overzicht van voor de
accountantscontrole
relevante lokale, landelijke
en Europese regelgeving.

Het dagelijks bestuur heeft
de lijst ingekomen stukken
voor de algemeen bestuur
van 15 december 2016
vastgesteld.
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

8.

Verslag BC Publieke Gezondheid
d.d. 27 oktober 2016

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

9.

Verslag TEN-T Conferentie op
24 en 25 oktober 2016 in Milaan

Voor kennisgeving aannemen

Conform. Verslag ook agenderen
voor volgende vergadering
Portefeuilleberaad
belangenbehartiging.

Ter bespreking

-

B - Bespreekstukken
1.

Evaluatie afspraken/besluiten
werkconferentie dagelijks bestuur
d.d. 18 mei 2016

-

-

-

Over half jaar op agenda
evalueren hoe het DB haar rol
als systeem-verantwoordelijke
oppakt
Ontwikkelingen Twentebedrijf
agenderen voor volgende
vergadering. In verband
daarmee nagaan of
vergadering 1,5 uur kan
duren. Na de
gedachtewisseling in het DB
zal een gesprek worden
gevoerd met de voorzitter van
het Twentebedrijf, de heer
Robben.
Opzet evaluatie
gemeenschappelijke regeling
komt terug in het DB.

TOELICHTING
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BESLISSING

TOELICHTING

2.

Concept-agenda algemeen
bestuur 15 december 2016
(reg.nr.16003334)

In te stemmen met het bijgaande
voorstel aan het algemeen
bestuur

-

Het dagelijks bestuur heeft
de agenda voor het
algemeen bestuur van 15
december 2016
vastgesteld.

-

-

Kennisgenomen wordt van het
mondelinge verslag van de
heer Welten over het verloop
van de AB-vergadering van 27
oktober 2016.
Agenda opstellen van in 2017
in het AB te bespreken
onderwerpen.
Overigens conform.

3.

Concept-voorstel aan het
algemeen bestuur inzake
bestedingsvoorstel middelen
Verkeer en Vervoer 2017
(reg.nr. 16003335)

In te bestemmen met dit
conceptvoorstel

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
het voorstel voor het
algemeen bestuur
vastgesteld inzake het door
het
portefeuillehoudersoverleg
Mobiliteit vastgestelde
bestedingsvoorstel. Het
voorstel vloeit voort uit een
toezegging die het dagelijks
bestuur op 23 juni 2016 aan
het algemeen bestuur heeft
gedaan in het kader van de
vaststelling van de
programmabegroting 2017.

4.

Concept-voorstel aan het
algemeen bestuur inzake
begrotingswijziging Pilot

In te stemmen met bijgaand
concept voorstel

Conform.

Het dagelijks bestuur heeft
het voorstel aan het
algemeen bestuur
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

vastgesteld. Op 23 juni
2016 heeft het
Portefeuillehouderoverleg
Arbeidsmarkt besloten om
de pilot vergunninghouders
aan het werk te adopteren
van de regietafel
vluchtelingen. Het gaat hier
om een coalition of the
willing waarvan de
financiering aparte
besluitvorming van de
daaraan deelnemende
gemeenten vereist. Evenals
bij acquisitie is Regio
Twente gevraagd de
administratieve afhandeling
te verzorgen. Dat vereist
een begroting wijziging.

vergunninghouders aan het werk
(reg.nr. 16003336)

5.

Gastheerschap inzake Twentse
Kracht
(reg.nr. 16003337)

TOELICHTING

In te stemmen met de
continuering van het
gastheerschap voor Twentse
Kracht met inachtneming van de
gemaakte afspraken conform de
bijlage bij dit voorstel.

Conform. Kennis genomen wordt
van het feit dat de looptijd van de
afspraken voor onbepaalde tijd is.

Het Dagelijks Bestuur heeft
ingestemd met de
continuering van het
gastheerschap voor
Twentse Kracht. De
daarover ambtelijk
gemaakte afspraken
worden voorgelegd aan de
aan Twentse Kracht
deelnemende organisaties.
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C - Rondvraag
Vergadering bestuur
Twentebedrijf d.d. 27 oktober
2016
Kennis genomen wordt van de
mededelingen van de heer
Binnenmars, dat hij:
- is aangewezen als plv.
voorzitter van het bestuur;
- er op heeft gewezen dat
Regio Twente kosten die het
t.b.v. het Twentebedrijf maakt
bij het Twentebedrijf in
rekening brengt;

TOELICHTING

