DATUM
VOORZITTER

AANWEZIG

23 mei 2018
dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS
SECRETARIS

Regiokantoor, H300
ir. G.H. Tamminga

TIJDSTIP
PAGINA

16.00 – 17.30 uur
1

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

AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 23 mei 2018
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

A - Hamerstukken
1.

Verslag Dagelijks Bestuur d.d.
11 april 2018

Conform vaststellen

Conform.

2.

Loopbaan coaching
(reg.nr. 18001265)

1. Voor zover het Regio Twente
betreft in te stemmen om:
1. loopbaan coaching voor een
periode van twee jaar onder te
brengen bij Twentse Kracht;
2. de
samenwerkingsovereenkomst
Twentse Kracht uit te breiden met
loopbaan coaching;
3. in juli 2020 met de
deelnemers aan loopbaan
coaching een evaluatie uit te
(laten) voeren;

-

-

-

Helder moet zijn onder welke
(kwaliteits)voorwaarden Regio
Twente de uitvoering doet.
Voorstel over nieuwe
activiteiten voortaan als
bespreekstuk agenderen.
Overigens conform.

ACTIE DOOR
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2/3
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

4. het algemeen bestuur een
wijziging van de begroting 2018
en 2019 voor te leggen;
2. De colleges van burgemeester
en wethouders te verzoeken
schriftelijk in te stemmen met het
onderbrengen van loopbaan
coaching bij Twentse Kracht.
3.

Concept indeling Twentedagen
2019
(18001263)

De indeling vast te stellen

Conform.

4.

Wijziging erfpachtsovereenkomst
in Het Hulsbeek met Eureka
Vastgoed B.V.
(reg.nr. 18001264)

De erfpachtsovereenkomst te
wijzigen voor wat betreft de
percelen grond waarop de
erfpacht betrekking heeft.

Conform.

5.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 18001284)

Te besluiten conform het
voorstel.

Conform.

De bestuursopdracht vast te
stellen.

-

B - Bespreekstukken
1.

Bestuursopdracht ‘De basis op
orde’
(reg.nr. 18001292)

-

Overleg DB, CMT en
voorzitters
bestuurscommissies niet in
juni maar in september 2018.
DB neemt er kennis van dat
een stappenplan met tijdspad
wordt gemaakt.

ACTIE DOOR
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3/3
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

-

2.

Mandaat tot nemen besluiten in
de periode 1 juni tot 15 augustus
2018
(reg.nr. 18001262)

C - Rondvraag

Voor zover er voor de geplande
vergaderingen geen quorum is
wordt aan:
1. de heer Welten voor de
periode 1 juni t/m 13 juli 2018;
2. de heer Van Veldhuizen voor
de periode van 14 juli t/m 12
augustus 2018
mandaat verleend om namens
het dagelijks bestuur besluiten te
nemen.

-

-

Presentatie maken voor AB en
eventueel andere gremia.
Als werkbudget wordt
€ 50.000 aangehouden. Een
gemeente die personele inzet
beschikbaar stelt krijgt een
reductie in haar bijdrage in de
bijdrage.
Overigens conform.
De voor de vergaderingen
geplande data worden
gehandhaafd om de stukken
te bespreken.
Overigens conform.

ACTIE DOOR

