Besluitenlijst regioraad d.d. 22 april 2015

Aanwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter de heer G.J. de Graaf (Enschede)
Secretaris mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos (Regio Twente)
De heer J. Coes (Hellendoorn)
De heer drs. R.G. Welten (Borne)
De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
De heer mr. drs. M. Sijbom (Losser)
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. Kort (Enschede)
De heer dr. J.C. Gerritsen (Haaksbergen)
De heer W.C. Müller (Hellendoorn)
Mevrouw J. Rohaan-Vlijm (Hof van Twente)
Mevrouw A.G.M. Visschedijk-ten Veldhuis (Losser)
De heer drs. T.J. Schouten (Oldenzaal)
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 drs. J. Bron (Hengelo)
De heer H. van Agteren (Enschede)
De heer J.G.A. Kleissen (Dinkelland)
De heer W. Briggeman (Haaksbergen)
Mevrouw D. Bakker (Hellendoorn)
De heer J.H. Vis (Hengelo)
De heer R.H. de Witte (Tubbergen)

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter heet een ieder welkom en opent de vergadering.
Mevrouw Bakker wordt vervangen door de heer Müller (Hellendoorn) en de heer Volmerink vervangt
de heer De Witte (Tubbergen). Vanuit het dagelijks bestuur zijn de heren Van Agteren en Bron
afwezig en vanuit de regioraad de heren Kleissen (Dinkelland), Briggeman (Haaksbergen) en Vis
(Hengelo).
2.

Besluitenlijst van de regioraad van 11 februari 2015

De besluitenlijst van de regioraad van 11 februari 2015 wordt conform vastgesteld. Naar aanleiding
van de besluitenlijst merkt de heer Hümmels op het jammer te vinden dat de presentaties buiten de
vergadering plaatsvinden en dat hiervan geen notities zijn opgenomen. Hij verzoekt dit wel te doen.
De voorzitter antwoordt dat de sheets beschikbaar zijn (NB: staan op extranet) en dat wordt bekeken
hoe op passende wijze op het verzoek van de heer Hümmels kan worden ingegaan (NB: bandopname
worden op de website van Regio Twente geplaatst bij de vergaderstukken).
Voorts mist de heer Hümmels de actielijst. De heer Bolhaar deelt mee, dat die dit keer achterwege is
gelaten omdat de vergadering van vandaag vooral een informatief karakter heeft. Bij de volgende
vergadering wordt de actielijst weer geplaatst.
3a.
Proces heroriëntatie gemeentelijke samenwerking in Twente
De voorzitter deelt mee, dat dit onderwerp op verzoek van de heer Hümmels aan de agenda is
toegevoegd.
Tijdens de bespreking kwamen aan de orde de positie van de raden in de door de stuurgroep – de
commissie Robben - voorgestelde structuur en de planning van de besluitvorming. Als
procesverantwoordelijke doet de voorzitter, in afstemming met de regioraad, de volgende
toezeggingen:
1. Aan de op 28 mei a.s. voor raadsleden in Twente geplande bijeenkomst wordt toegevoegd
een opiniërende gedachtewisseling over het rapport van de stuurgroep, in het bijzonder de
voorgestelde positie van de raden.
2. De besluitvorming wordt gesplitst in het bepalen van een standpunt over het rapport voor 1 juli
en een besluit over de aangepaste regeling uiterlijk 1 november 2015. De standpunten van de
gemeenten over het rapport zullen dan worden betrokken bij het maken van de definitieve
tekst van de regeling die vervolgens ter besluitvorming wordt voorgelegd.
3. Vragen over of naar aanleiding van het rapport kunnen bij de voorzitter, als
procesverantwoordelijke, worden ingediend. Bij voorkeur voor de bijeenkomst van 28 mei,
opdat deze hierbij kunnen worden betrokken. De voorzitter zal een overzicht van de gestelde
vragen aan de raden en colleges toezenden. Vervolgens zal hij ruggespraak houden met de
stuurgroep over de beantwoording van de vragen. De beantwoording wordt eveneens aan de
raden en colleges gestuurd.
De gemeenten zullen hierover worden geïnformeerd.
De heer Hümmels zegt toe, dat voor de bijeenkomst op 28 mei vanuit Almelo een presentatie zal
worden gemaakt over de positie van de raden en dat daarin enkele alternatieven worden opgenomen.
3b.

Ingekomen stukken

Voorstel om voor kennisgeving aan te nemen:
a.
Brief raad van de gemeente Borne inzake motie advies Stuurgroep heroriëntatie Twentse
samenwerking
b.
Brief gemeente Borne inzake reactie college B&W op conceptadvies Samenwerken doen we
zelf
c.
Brief gemeente Hellendoorn inzake reactie raad en college op conceptadvies Samenwerken
doen we zelf
d.
Motie gemeente Enschede inzake democratische en krachtige regionale samenwerking
e.
Motie gemeente Hengelo inzake heroriëntatie Twentse samenwerking
f.
Brief Overijsselse Ombudsman inzake jaarverslag 2014

Besluit:
Conform.
4.

Presentatie van en toelichting op de jaarstukken

Allereerst geeft de heer Welten een algemene inleiding. Daarna is er een presentatie door de heren
Coes (publieke gezondheid), Van Zwanenburg (innovatie, arbeidsmarkt, duurzaamheid milieu afval,
logistiek, vrijetijdseconomie), Sijbom (recreatieve voorzieningen) en Welten (jaarrekening 2014 in
cijfers, bereikbaarheid Twente, internationale agenda Twente). De presentaties staan op extranet bij
de regioraadsvergadering van 22 april 2014.
5.

Rondvraag

De heer Sijbom attendeert op het blad ‘Landgoed’, een uitgave van het TBT, dat voor de leden van de
regioraad op hun vergaderplaats is neergelegd.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering.

