Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 12 januari 2016
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
P. van Zwanenburg
drs. W.J.H. Meulenkamp
mr. G.S. Stam
Afwezig:
H.J. Scholten
Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0574399 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
5 januari 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0573853 Aanwijzing
Meerman,
stembureaus / lokalen en
Henry
plaatsing publicatieborden
vanwege het referendum over
de wet tot goedkeuring van de
Associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en
Oekraïne op 6 april 2016

Besloten is om voor het referendum over de wet tot
goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen
de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016:
1. het aantal van 27 stembureaus te handhaven
2. voor deze 27 stembureaus de op de bijlage
genoemde stemlokalen aan te wijzen
3. geen publicatieborden te plaatsen zoals bij
verkiezingen.

B.1.

0574263 vergadering AB
Müller,
Regio Twente 13 januari 2016 Lisette

Besloten is:
1. akkoord te gaan met deelname van Regio
Twente aan de Bedrijfsvoeringsregeling
Twentebedrijf
2. in te stemmen met de uitgangspunten in de
Bestuurlijke oplegger en de concept Regeling
Uittreding Twentebedrijf

B.2.

0574568 Raadsbrief
onderzoek Suwinet

Besloten (d.d. 7 januari 2015) is de raadsbrief vast
te stellen en aan de raad aan te bieden.

C.2.

0571859 Inspraakprocedure Braak,
plan Markelo-west, herziening Albert
Roosdomsweg 6-8.

Aalbrecht,
Martijn

Besloten is:
1. het bestemmingsplan aan te passen door:
a. verlaging van de nokhoogte van de woningen
naar 9,00 meter
b. de bouwstrook zodanig aan te laten passen
dat de hoekwoning wordt gesitueerd op de
plek van het huidige kantoor
c. een voorschrift op te nemen dat voor de
hoofdbouw (woning) een afstand van ten
minste 2,75 meter tot de rechter
perceelgrens in cht moet worden genomen
en
2. het aangepaste bestemmingsplan in procedure
te brengen.

Vastgesteld d.d. 19 januari 2016
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. G.S. Stam

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

