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08.00 – 09.00 uur
1

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

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 5 september 2016
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

A - Hamerstukken
1.

Conform. Bericht hierover op
intranet plaatsen en betrokkene
verzoeken schriftelijk verslag van
congres uit te brengen aan het
DB en de bestuurscommissie
Publieke Gezondheid.

Memo GGD waarin wordt
aangegeven dat medewerkster
GGD is uitgenodigd als
gastspreker op het congres van
het European Centre for Disease
prevention and Control (ECDC).

Voor kennisgeving aannemen

2.

Verslag dagelijks bestuur d.d.
11 juli 2016

Conform vaststellen

Conform.

3.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 16002513)

Conform vaststellen

Conform.

4.

Verslag Publieke Gezondheid
d.d. 23 juni 2016

Voor kennisgeving aannemen

Conform.

TOELICHTING
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Brief sturen dat Regio Twente,
mede i.v.m. de Twentedag,
bestuurlijk niet aanwezig kan zijn
op het symposium.

Plv. secretaris

Ad 1: conform, in die zin dat
‘hierin niet coalitions of the willing
op te nemen’ wordt ‘dit betekent
dat coalitions of the willing hiertoe
niet behoren’.
Ad 2: conform.

Op advies van het
secretarissenberaad heeft
het dagelijks bestuur
besloten het eerder (op 23
mei 2016) vastgestelde
procesvoorstel voor het
opstellen van het
werkprogramma 2017-2020
Regio Twente aan te
passen.

Zicht op Twentse samenwerking
(rapport n.a.v. onderzoek WillemJan Velderman, student
bestuurskunde UT)

Plv. secretaris

B - Bespreekstukken
1.

Symposium ter ere van 25 jarig
bestaan van Roessingh Research
and Development op 22
september 2016 (uitnodiging
ontvangen door de heer Welten)

2.

Proces opstellen werkprogramma
2017-2020 Regio Twente
(reg.nr. 16002514)

In te stemmen met het advies van
het secretarissenberaad om:
1. de onderwerpen van het
werkprogramma te beperken tot
het basistakenpakket als vermeld
in artikel 4, lid 2 van de Regeling
Regio Twente en hierin niet
coalitions of the willing op te
nemen;
2. geen ambtelijke
klankbordgroep vanuit de diverse
ambtelijke overleggen in te
stellen, maar hierover per taak de
reguliere ambtelijke overleggen te
benutten;

C - Rondvraag
1.
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Kennis genomen wordt van de
mededeling van de plv. secretaris
dat hieraan in de komende editie
van Binnenlands Bestuur een
artikel wordt gewijd waaraan hij
heeft meegewerkt. Het DB
verzoekt het rapport en het artikel
te agenderen voor de volgende
vergadering.
Vergaderfrequentie rest 2016 en
2017
Voor de rest van 2016 buiten de
Twentedagen om nog 2 extra
vergaderingen plannen.
Voor 2017 wordt vooralsnog
uitgegaan van de Twentedagen
(dag 1).

Plv. secretaris

Plv. secretaris
Conferentie Twentebedrijf d.d. 31
augustus 2016
Het DB verzoekt de conclusies te
agenderen voor de volgende
vergadering.
Twentedag 22 september 2016
Kennis genomen wordt van de
mededeling van de plv. secretaris
dat het programma, mede door
interventies van enkele
portefeuillehouders, aanzienlijk
wordt aangepast en dat hierover
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op verzoek van de heer
Binnenmars een memo bij de
aangepaste agenda wordt
gevoegd.

TOELICHTING

