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

Verslag dagelijks bestuur van 4 juli 2018
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

ACTIE DOOR

A - Hamerstukken
1.

Verslag Dagelijks Bestuur d.d.
11 juni 2018

Conform vaststellen.

Conform.

2.

Ingekomen stukken
(reg.nr. 18001541)

Te besluiten conform het
voorstel.

Conform.

3.

Wijziging rechtspositionele
regelingen
(reg.nr. 18001538)

De CAR-wijzigingen zoals
opgenomen in de LOGA-brief van
29 mei 2018 vast te stellen.

Conform.

B - Bespreekstukken
1.
1.

Shared Services Netwerk Twente
(reg.nr. 18001539)

Het omvormen van het
programma naar uitvoering
via Platform Twentse Kracht,
ITplatform Twenteen

Aangehouden. Op agenda
volgend DB.

DIV
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2.

2

Verlenging samenwerking Milieu,
Duurzaamheid en Afval (MDA) in
2019
(reg.nr. 18001540)

1.

2.

3.

3

Stand van zaken
Bestuursopdracht ‘De Basis op
Orde’ (ter vergadering)

BESLISSING

zelforganiserende
kenniskringen.
SSNT Uitvoeringsprogramma
2018, een veranderagenda.
In te stemmen met het
verlengen van de MDAdienstverlening (op basis van
coalition of the willing) door
Regio Twente voor 2019
De colleges van
burgemeester en wethouders
te verzoeken schriftelijk in te
stemmen met de verlenging
van de MDA-dienstverlening
door Regio Twente.
Het algemeen bestuur te
verzoeken om door middel
van een begrotingswijziging
de MDA-bijdrage 2019 van
de gemeenten te verhogen
van € 85.000,- naar €
90.000,-

Bespreken.

Conform.

1. Kennis genomen wordt van de
mededeling van mevrouw
Tamminga dat een
voortvarende start is gemaakt
met goede medewerking
vanuit de organisatie.
2. De heer Welten is bereid een
keer aan te sluiten bij de

ACTIE DOOR
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ACTIE DOOR

vergadering van de
projectgroep.
C - Rondvraag

1

Presentatie d.d. 4 juli 2018 voor
het algemeen bestuur van de
jaarstukken 2017 en
programmabegroting 2019.

1. Met tevredenheid wordt
vastgesteld dat de presentatie
in een behoefte voorziet.
2. Nagaan of het mogelijk is van
een bijeenkomsten een
opname te maken die op
extranet of website kan
worden geplaatst opdat
personen die verhinderd zijn
kennis kunnen nemen van het
besprokene.
3. Het door de heer
Christenhusz ingediende
amendement over de
bestemming van een deel van
het rekeningoverschot voor
desintegratiekosten van Veilig
Thuis Twente wordt met een
advies van het DB aan het AB
voorgelegd. In het advies van
het DB wordt opgenomen dat
overneming van dit
amendement niet in
overeenstemming is met de
afgesproken spelregels.

1. –
2. Directiesecretaris
3. F&C
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D – Besluitvorming digitaal d.d. 22 juni 2018 (artikel 9 Reglement van Orde dagelijks bestuur

1

Cofinancieringsverklaring
INTERREG-project ‘GIPEUREGIO’

In te stemmen met het afgeven
van deze verklaring waarover de
portefeuillehouders arbeidsmarkt
via een memo van 20 juni zijn
geïnformeerd en waartegen zij
tot 22 juni 2018 hun bezwaren
kenbaar konden maken.

Conform.

E – Vastlegging in mandaat genomen besluit d.d. 14 maart 2018

1

Gastheerschap en deelname IT
Platform

1. Met het verzoek van 12
gemeenten en het GBT in te
stemmen het gastheerschap
voor IT Platform, vooralsnog
voor de periode van 2 jaar,
vanuit Regio Twente te
vervullen als coalition of the
willing. Regio Twente neemt
hieraan zelf ook deel.
2. Met de deelnemers nadere
afspraken te maken over
taken, prioriteiten, werkwijze,
opdrachtgever/opdrachtnemerschap,
financiering en risico’s.
3. De samenwerking en het
gastheerschap in het tweede
jaar te evalueren.

Conform.

ACTIE DOOR

