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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 14 maart 2018
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

A - Hamerstukken
1.

Verslag vergadering dagelijks
bestuur van 9 februari 2018

Conform vaststellen

Conform.

2.

Deelname EUROCITIES
Mobiliteitsforum in Praag en TENT Dagen 2018 in Ljubljana
(reg.nr. 18000629)

1. Mevrouw A. Horstman deel te
laten nemen aan het
EUROCITIES Mobiliteitsforum
in Praag
2. Mevrouw A. Horstman deel te
laten nemen aan de TEN-T
Dagen 2018 in Ljubljana

Conform.

3.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 18000634)

Conform vaststellen

Conform.

B - Bespreekstukken

ACTIE DOOR
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

1.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid
(reg.nr. 18000630)

1. Vaststellen van het Inkoopen aanbestedingsbeleid
2. Vaststellen van de
geactualiseerde Twentse
klachtenregeling aanbesteden
3. Instemmen met de regionale
beleidsnotitie SROI

Conform.
Voortaan (eventueel in een
bijlage) aangeven wat de
wijzigingen zijn ten opzichte van
het bestaande beleid.
Verder nagaan of bestuurlijk is
afgestemd dat Almelo en
Hengelo later aanhaken en wat
de gevolgen van het nog niet
meedoen zijn. Wanneer dit niet
het geval is zal er vanuit het
dagelijks bestuur contact met
deze gemeenten worden
opgenomen.

2.

Besluiten op bezwaren tegen
besluit d.d. 11 juli 2017 inzake de
toepassing van de
reiskostenregeling
(reg.nr. 18000631).

1. De bezwaren van de 44
medewerkers genoemd in
bijlage 1 onder 1 t/m 44
ontvankelijk en ongegrond te
verklaren conform de
adviezen van de
bezwarencommissie d.d. 9
februari 2018.
2. De bezwaren van de 18
medewerkers genoemd in
bijlage 1 onder 45 t/m 62 nietontvankelijk te verklaren
aangezien de betrokkenen
ondanks de geboden
gelegenheid tot
verzuimherstel geen

Conform.

De bijlagen zijn niet openbaar.

ACTIE DOOR
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ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES
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bezwaargronden hebben
aangevoerd.
3. De bezwaren van de 3
medewerkers genoemd in
bijlage 1 onder 63 t/m 65 nietontvankelijk te verklaren
aangezien het bezwaar van
de betrokkenen te laat is
ontvangen.
C - Rondvraag
1.

Agenda voor Twente 2018-2022

2.

Nieuwe sjablonen voor
bestuursvoorstellen

Besproken is de stand van zaken
in relatie tot de regiodeals.
De secretaris/algemeen
directeur deelt mee, dat er
nieuwe sjablonen zijn gemaakt
om gerichter en krachtiger te
adviseren. De betrokken
medewerkers volgen daarvoor
een training.

1. Voor kennisgeving
aangenomen.
2. Het dagelijks bestuur looft een
prijs uit voor het beste voorstel
dat wordt gemaakt. De
secretaris/algemeen directeur
zal hiervoor een voordracht
aan het dagelijks bestuur
doen

ACTIE DOOR

