Agenda Algemeen Bestuur OD Twente
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

10-12-2021
10:30 - 13:00
Via Teams
Ellen Nauta
Laatste half uur is PHO-VTH overleg

1

Opening en vaststellen agenda

2

Mededelingen

3

Vaststellen verslag van de vergadering van 1 oktober 2021
Verzocht wordt het verslag van de AB vergadering van 1 oktober 2021 vast te
stellen.

4

TER BESLUITVORMING

4.1

Kadernota 2023
Het algemeen bestuur wordt verzocht:
1. In te stemmen met de Kadernota OD Twente 2023.
a. De inhoudelijke onderdelen van de Kadernota OD Twente 2023.
b. De financiële uitwerking van de ontwikkelingen.
2. De Kadernota OD Twente 2023 ter informatie aan de Raden & Staten van
de deelnemers te verzenden.

4.2

PDC
Het Algemeen Bestuur wordt verzocht om de Product-Diensten-Catalogus OD
Twente 2022 vast te stellen voor wat betreft de indeling in producten en
productvarianten (Wabodeel).

4.3

Financiering Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid
Het AB wordt verzocht in te stemmen met het voorstel om, indien de
gemeenten hierom verzoeken, de financiering van het Kennisplatform te laten
verlopen via de OD Twente zodat dit structureel en additioneel kan worden
opgenomen in de programmabegroting van de OD Twente.

4.4

Subsidie controles energietoezicht en UP energie
Het AB wordt verzocht:
1. In te stemmen met het Energie & Duurzaamheid Uitvoeringsplan 2022 –
2023;
2. Om aan de deelnemers te vragen om voor de uitvoering van
het Energie & Duurzaamheid Uitvoeringsplan 2022 – 2023 de benodigde
financiële middelen beschikbaar te stellen en deze middelen op te nemen in de
begroting door middel van een begrotingswijziging;

3. In te stemmen met het streven om de energietaken structureel te borgen in
het takenpakket van de Omgevingsdienst Twente.
5

TER BESPREKING

5.1

Najaarsrapportage
De najaarsrapportage beschrijft de resultaten van de OD Twente over de
periode januari tot en met augustus 2021 en komt voort uit de Planning &
Control Cyclus van de OD Twente. Hiermee 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.
De najaarsrapportage zal tijdens de vergadering mondeling toegelicht worden.

5.2

Memo werkdruk en doorlooptijden
Verzocht wordt om bijgevoegde memo met elkaar te bespreken. De memo is in
samenspraak met de accounthouders opgesteld.

6

TER INFORMATIE

6.1

Brief ter voorbereiding op bestuurlijke bijeenkomst 13 januari 2022
Ter informatie is de brief ten aanzien van het programma van de bestuurlijke
bijeenkomst van 13 januari 2022 bijgevoegd. Deze brief heeft u ook reeds per
mail ontvangen.

6.2

Brief ODNL bestuurlijke bijeenkomst 7 februari 2022
Ter informatie ontvangt u bijgevoegde uitnodiging.

6.3

Termijnagenda
Ter informatie ontvangt u bijgevoegde termijnagenda.

7

Rondvraag en sluiting
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