Agenda Algemeen Bestuur OD Twente
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

11-12-2020
10:30 - 12:30
Via microsoft teams
Ellen Nauta
Aansluitend vindt van 12:30 tot 13:00 het portefeuillehoudersoverleg plaats.

1

Opening

2

Vaststellen agenda

3

Mededelingen

3.1

Intentieovereenkomst met waterschappen en omgevingsdiensten op het
gebied van VTH

4

Vaststellen verslag van 9 oktober 2020
Verzocht wordt het verslag van de vergadering van 9 oktober 2020 vast te
stellen.

5

TER BESLUITVORMING

5.1

Kadernota
De Kadernota OD Twente is het startpunt van de door het algemeen bestuur
vastgestelde Planning- & Control Cyclus van de OD Twente en daarmee ook
de start voor de jaarlijkse begrotingscyclus. De Kadernota OD Twente 2022
biedt de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting OD Twente
2022 en het hierin opgenomen meerjarenperspectief.
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met de Kadernota OD Twente 2022.
a. De inhoudelijke onderdelen van de Kadernota OD Twente 2022.
b. De financiële uitwerking van de externe ontwikkelingen.
c. De financiële uitwerking van de interne ontwikkelingen.
2. Kennis te nemen van afspraken uit het verleden met invloed op de
Kadernota OD Twente 2022.
3. De Kadernota OD Twente 2022 ter informatie aan de Raden & Staten van
de deelnemers te verzenden.

5.2

Externe veiligheid
De beslisnota zal later aan de agenda worden toegevoegd.

6

TER BESPREKING

6.1

Outputfinanciering
De voortgang van outputfinanciering en de eerste notitie van Twynstra Gudde
zal worden besproken. De notitie zal op een later moment aan de agenda
worden toegevoegd.

7

TER INFO

7.1

Najaarsrapportage
Tijdens de vergadering zal een korte toelichting worden gegeven op de
najaarsrapportage.
De najaarsrapportage beschrijft de resultaten van de OD Twente over de
periode januari tot en met augustus 2020. Hiernaast gaat de najaarsrapportage
in op een aantal onderwerpen rondom de afwikkeling van 2019 en de prognose
voor geheel 2020.
De najaarsrapportage komt voort uit de Planning & Control Cyclus van de OD
Twente. Middels de najaarsrapportage informeert het dagelijks bestuur het
algemeen bestuur over de realisatie van de baten en lasten uit de begroting, de
geleverde diensten t.o.v. de geplande diensten en de effecten hiervan op de
bijdrage van een deelnemer in de OD Twente.

7.2

Presentatie Martijn Luikens over samenwerking (20 min)
Martijn Luikens, teammanager vergunningen en advies bij de OD Twente, geeft
een korte presentatie naar aanleiding van zijn afstudeeronderzoek. Zijn
afstudeeronderzoek leidt tot het benoemen van ‘succesfactoren voor de OD
Twente’. Hoe kan de OD Twente (door)ontwikkelen tot een volwassen en
professionele organisatie.

8

TER KENNISNAME

8.1

Termijnplanning
Verzocht wordt om kennis te nemen van bijgevoegde termijnplanning

9

Rondvraag en sluiting

