Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 17 februari 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

0537205 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
10 februari 2015

A.2

0535062 Benoeming
stembureauleden

PelsterBesloten is:
Mekenkamp, 1. de benoeming van stembureauleden en tellers
Rianne
voor de verkiezing van Provinciale Staten en het
waterschap op 18 maart 2015 te mandateren aan
het hoofd van de afdeling Publiekscentrum
2. de vergoedingssystematiek zoals aangegeven in
het financieel kader te hanteren

A.4

0537484 Beantwoording
raadsvragen CDA
(P.Gerritsjans) over
terugdringen fietsdiefstallen
NS stations HvT

Meer van
der, Sytze

C.1

0534756 Vaststelling
Overbeek,
bestemmingsplan
Jeroen
'Buitengebied Hof van
Twente, herziening Wiener
Benteler Scheidingsweg ong'

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen
1. geen exploitatieplan vast te stellen
2. ongewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan
Buitengebied Hof van Twente, herziening Wiener
Benteler Scheidingsweg ong' (inclusief bijlagen)
overeenkomstig de bijbehorende en als zodanig
gewaarmerkte verbeelding en regels, zoals
tevens vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1735.ADxWBSong-VS10

C.2

0530781
ontwerpbestemmingsplan
Delden Zuid 2015

Besloten is:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Delden Zuid 2015
2. het plan in procedure te brengen

C.3

0536003 Voortgang Twentse Nije Bijvank, Besloten is:
Kracht, een Groene
Frans
1. kennis te nemen van voortgang van
Metropool
netwerkvorming en het uitvoeringsprogramma
van Twentse Kracht, een Groene Metropool
2. in te stemmen met de gemeentelijke bijdrage
voor het jaar 2015
3. in te stemmen met vervolgopdracht
Marbconsultancy voor het jaar 2015
4. de gemeenteraad te informeren door middel van
een raadsmemo.

Roebert-ter
Horst, Alie

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

Besloten is de beantwoording vast te stellen en te
verzenden naar de raad.

D.1

0537100 Raadsinformatie
proces kadernota 2016

Klein Tank,
Richard

Besloten is de raadsinformatie voorbereiding
kadernota 2016 vast te stellen en aan de raad aan te
bieden

D.2

0536491 Inrichten 30 zone
Rijssenseweg Markelo

Staman,
Arjan

Besloten is:
1. het voorlopig ontwerp te vast te stellen
2. de inspraakprocedure te starten
3. het werk in overeenstemming met de
Aanbestedingswet 2012 één op één in opdracht
te geven aan een nader te bepalen partij na
prijsonderhandeling

Vastgesteld d.d. 24 februari 2015,
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

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

