Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 16 juni 2015
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
P. van Zwanenburg
drs. W.J.H. Meulenkamp
H.J. Scholten
mr. G.S. Stam

Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1

0550626 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
9 juni 2015

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2

0549837 Rapport Regulering Klein Tank,
Evenementen Hof van
Richard
Twente

Besloten is de raad voor te stellen:
1. kennis te nemen van het rapport “Regulering
evenementen in Hof van Twente”
2. vanuit de controlerende rol van de raad kennis te
nemen van de maatregelen die getroffen worden
in reactie op de aanbevelingen uit het rapport.

A.3

0549801 jaarverslag klachten Müller,
2014
Lisette

Besloten is:
1. het jaarverslag klachtenbehandeling 2014 vast te
stellen en aandachtspunten over te nemen
2. het jaarverslag ter kennisname door te zenden
aan de gemeenteraad

A.4

0549274 Jaarverslag
Uitvoeringsprogramma VTH
taken 2014

Besloten is:
1. in te stemmen met het jaarverslag en deze vast
te stellen
2. de gemeenteraad te informeren door middel van
een raadsmemo

A.5

0548375 Beantwoording van Arends,
schriftelijke vragen gesteld
Arjan
aan het college door de CDAfractie (Paul Gerritsjans)

Besloten is akkoord te gaan met de schriftelijke
beantwoording van de gestelde vragen inzake de
inzet van de gemeentelijke Boa's

A.6

0543462 Beslissing op
Kamst,
bezwaarschriften van de heer Michiel
G.H. Horst

Besloten is:
1. in te stemmen met het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften (kenmerknummer
2015-007 en 2015-012)
2. de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren
3. de omgevingsvergunning (beperkte milieutoets)
in stand te laten
4. betrokkene schriftelijk te informeren

B.1

0549127 Jaarrekening 2014 Tadema,
en primitieve begroting 2016 Hans
Stadsbank Oost Nederland

Besloten is de jaarrekening 2014 en de primaire
begroting 2016 van de Stadsbank Oost Nederland
voor kennisgeving aan te nemen.

Bosman,
Henny

B.2

0549510 Ontwerpbegroting
SWB 2016

Tadema,
Hans

C.1

0549726 Inspraakprocedure Braak,
bestemmingsplan Goor-Oost Albert

D.1

0550783 Accountantsverslag Damen, Bas Besloten is:
2014 en reactie op
1. kennis te nemen van het accountantsverslag
accountantsverslag
2014
2. de reactie op het accountantsverslag 2014 vast te
stellen
3. het accountantsverslag 2014 en de reactie op het
accountantsverslag ter informatie aan de raad te
sturen.

D.2

0544973 afwegingskader
Denekamp, Besloten is de raad voor te stellen:
gebiedsdifferentiatie kwaliteit Bert
1. in te stemmen met het afwegingskader
openbare ruimte
gebiedsdifferentiatie kwaliteit openbare ruimte
2. in een informatieve bijeenkomst met de raad de
werking van het kader te demonstreren

D.3

0549240 Vaststellen “DO
woonrijp maken Fase 1”
Diepenheim Noord II

D.4

0548805 Bomenverordening Hazenkamp, Besloten is de raad voor te stellen de
René
Bomenverordening Hof van Twente 2015
(bomenverordening) vast te stellen onder gelijktijdige
intrekking van de Bomenverordening Hof van Twente
2012

Langedijk,
Wouter

Besloten is de ontwerpbegroting SWB 2016 voor
kennisgeving aan te nemen.
Besloten is het plan aan te passen, door:
1. de maximale hoogte ter plaatse van de tennishal
weer op 15 meter te brengen
2. de maximale goothoogte voor alle
hoogbouwwoningen op 6 meter brengen en de
nokhoogte op 10 meter
3. de minimale diepte van de bouwstrook in de
woonbestemmingen op 15 meter te brengen
4. de procedure te vervolgen met de inzage van het
aangepaste ontwerpplan

Besloten is:
1. het definitief ontwerp (DO) Woonrijp maken fase
1 van Diepenheim Noord II vast te stellen
2. de reactienota vast te stellen en de
inspraakprocedure af te ronden
3. het projectplan “Woonrijp maken 1ste fase
Diepenheim Noord II” versie 2.1 ter kennisgeving
aan te nemen
4. het startformulier Inkoop en Aanbesteding ter
kennisgeving aan te nemen
5. contract- en aanbestedingsstukken te laten
opstellen door een extern bureau
6. een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure te starten voor de realisatie
7. het uitvoeringskrediet van € 342.000,- ten
behoeve van de realisatie beschikbaar te stellen
8. de afdelingsmanager Openbare Ruimte de
volmacht te verlenen voor opdrachtverstrekking
voor de realisatie

D.5

0550937 1e Bestuursrapportage 2015

Roosink,
Henk

Besloten is de 1e Bestuursrapportage 2015 incl.
gerapporteerde autonome ontwikkelingen ter
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Vastgesteld d.d. 23 juni 2015,
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

