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Verslag Algemeen Bestuur OD Twente

09-10-2020

10:30- 11:30

Microsoft Teams
Ellen Nauta (Hof van Twente, voorzitter), Arjen Gerritsen (Almelo), Tijs de
Bree (Provincie), Michel Kotteman (Borne), Erik Volmerink (Tubbergen),
Anneke Raven (Hellendoorn),Sander Schelberg (Hengelo), Harry Nijhuis
(Losser), Jan-Herman Scholten (Haaksbergen), John Joosten (Dinkelland),
Alida Renkema (Oldenzaal), Jan Aanstoot (Rijssen-Holten), Richard
Kortenhoeven (Wierden), Hans Broekhuizen (Twenterand), Arie van Eck
(co6rdinerend gemeentesecretaris), Jan Willem Strebus (directeur OD
Twente, secretaris), Gert Nijland (OD Twente) en Irene Teunis (OD Twente,
notulen)
Jurgen van Houdt (Enschede)

1

Opening
Er zijn voldoende aanwezigen zodat sprake is van een quorum. Hans
Broekhuizen en Arie van Eck worden welkom geheten.

2

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigdvastgesteld.

3

Mededelingen

3.1

Terugkoppeling voorbereiding outputfinanciering
Jan Willem geeft aan dat de OD Twente conform bedrijfsplan naar

outputfinanciering dient over te gaan. Dat betekent dat de begroting voor 2022

daarop gebaseerd moet zijn. Twynstra Gudde gaat de OD Twente hierin
begeleiden en met het MT van de OD Twente heeft reeds een verkenning
plaatsgevonden. Verder vinden er interviews plaats met bestuurders, financials
en ambtenaren en wordt een begeleidingsgroep opgericht waarvoor mensen
zullen worden benaderd. Anneke Raven geeft desgevraagd aan hieraan deel
te willen nemen. In december 2020 is het de bedoeling dat in het AB een
richtinggevend besluit kan worden genomen.

4

Vaststellen verslag van 3 juli 2020

Het verslag van 3 juli 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.
5

TER BESLUITVORMING

5.1

Financiering risico-tool
Het algemeen bestuur wordt verzocht in te stemmen met een
begrotingswijziging 2020 t.b.v. de financiering van het OD-deel in de aanschaf
van de Risico-AnalysetoolVTH Twente. Borne geeft aan dat zij hier nog een

beslissing over moeten nemen, maar dat de verwachting is dat hiermee zal
worden ingestemd. Alle aanwezige AB-leden zijn akkoord.
6

TER BESPREKING

6.1

Presentatie mogelijkheden informatievoorzieningVTH-systeem
Jurjen Roels van de OD Twente geeft een presentatie. De presentatiewordt na
afloopmetde AB-ledengedeeld.

7

TER KENNISNAME

7.1

Termijnplanning
De leden van het algemeen bestuur nemen kennis van de termijnplanning.

8

Rondvraag
Memo externe veiligheid.
Door de AB-leden wordt verzocht om de werkelijke kosten inzichtelijkte
maken. In het AB van december 2020 wordt een concreet voorstel
voorgelegd.
Gevraagd wordt naar de uitkomstvan het mediationtrajectmet
Enschede. Hierop geeft Ellen aan dat het traject eind oktober verder
gaat. Het traject heeft vertraging opgelopen omdat de mediators in
quarantaine moesten.

Sluiting
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