Besluitenlijst regioraad d.d. 1 oktober 2014

Aanwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter de heer P.E.J. den Oudsten (Enschede)
Secretaris mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos (Regio Twente)
De heer drs. J. Bron (Hengelo)
De heer J. Coes (Hellendoorn)
De heer drs. R.G. Welten (Borne)
De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)

Leden c.q. plaatsvervangende leden regioraad (Algemeen Bestuur)
De heer A.G.P. Hümmels (Almelo)
Mevrouw A.J. Timmer (Almelo)
De heer N.A.M. Lansink Rotgerink (Borne)
Mevrouw A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Dinkelland)
De heer J.G.A. Kleissen (Dinkelland)
De heer J. Kort (Enschede)
De heer W. Briggeman (Haaksbergen)
De heer J.H. Scholten (Haaksbergen)
Mevrouw D. Bakker (Hellendoorn)
De heer J.H. Vis (Hengelo)
Mevrouw J. Rohaan-Vlijm (Hof van Twente)
De heer J.M. van Rees (Losser)
De heer J. van Essen (Losser)
De heer M.J.E. Oude Remmerink (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer I. Kahraman (Rijssen-Holten)
De heer E. Volmerink (Tubbergen)
De heer G.J. Ophof (Tubbergen)
De heer drs. G.J. Binnenmars (Twenterand)
De heer H. Veurink (Twenterand)
Mevrouw D. Span (Wierden)
Mevrouw C. ter Riet (Wierden)

Met kennisgeving afwezig
De heer H. van Agteren (Enschede)
De heer J.C. Gerritsen (Haaksbergen),
De heer M. Sijbom (Losser)
Mevrouw A.G.M. Visschedijk-ten Veldhuis (Losser)
De heer T.J. Schouten (Oldenzaal)
De heer R.H. de Witte (Tubbergen)

Voorafgaand aan de bespreking van de agenda

Presentaties door:
1. De voorzitter over de heroriëntatie van de gemeentelijke samenwerking in Twente en de
hoofdlijnen van het afsprakenkader met de provincie Overijssel over de overdracht van taken,
middelen en personeel op het gebied van verkeer en vervoer. Deze presentatie komt in de plaats
van die over de bevoegdheden en werkwijze regioraad. De daarover verstrekte hand-out is
voldoende informatief.
2. De portefeuillehouder Mobiliteit over de consequenties afschaffing Wgr-plus/vervallen BDU
verkeer en vervoer en verdieping afsprakenkader met de provincie Overijssel. Ter vergadering
wordt uitgereikt de brief van het dagelijks bestuur d.d. 1 oktober 2014 met betrekking tot het
afsprakenkader.

1.

Opening en mededelingen
De heer Gerritsen (Haaksbergen) is verhinderd in verband met recente tragische gebeurtenissen
bij het monstertruckevenement van 28 september jl. De voorzitter betuigt vanuit het dagelijks
bestuur medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van wat gebeurd is in Haaksbergen.
Gemeente Almelo roept de Twentse gemeenten op om twee moties inzake toezicht van
gemeenteraad op sociaal domein, waaronder jeugdzorgtaken aan de orde te stellen in de eigen
gemeenten.

2.

Besluitenlijst regioraad 2 juli 2014
De besluitenlijst van de regioraad van 2 juli 2014 wordt conform vastgesteld

3.

Ingekomen stukken
Brief WDWWZ inzake deelname secretaris/directeur aan studiereis met antwoord dagelijks
bestuur worden voor kennisgeving aangenomen.

4.

Agendapunt ‘Wijziging Regeling buurtbusprojecten Regio Twente 2010’
Conform besloten.

5.

Beschikbaar stellen van de vooralsnog bij Regio Twente geoormerkte financiële middelen
(€ 304.776) voor enkele (bestemmings)voorstellen zoals gepresenteerd bij de jaarstukken
2013
a) Stemming inzake ter vergadering door de voorzitter gedane voorstel om de besluitvorming te
verplaatsen naar volgende vergadering wordt verworpen met 141.715 voor 484.780
stemmen tegen.
b) Stemming inzake voorstel van dagelijks bestuur: het voorstel wordt verworpen met 262.387
stemmen voor 364.108 stemmen tegen.

8.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

