Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 15 maart 2016
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.

0583221 De besluitenlijst van
de vergadering van B&W d.d.
8 maart 2016

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen.

A.2.

0582552 Vergadering van de
Euregio Raad op 18 maart
2016

Müller,
Lisette

Besloten is
1. akkoord te gaan met hetgeen wordt voorgesteld
door de EUREGIO
2. kennis te nemen van de opmerkingen en de
overige onderwerpen voor kennisgeving aan te
nemen.

A.3.

0582198 Beslissing op
bewaar tegen het besluit van
5 augustus 2015 tot kostenverhaal bestuursdwang
asbestsanering Goorseweg
22 te Diepenheim

Nelissen,
Rick

Besloten is:
1. het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften (kenmerknummer 2015-055)
over te nemen;
2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten;
4. betrokkene schriftelijk te informeren

B.1.

0582962 Inspectierapport
Veilig Thuis Twente

Geen, van,
Lisanne

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en aan de
raad aan te bieden.

B.2.

0576999 Transformatieagenda

Geen,
Lisanne

Besloten is de “ontwikkelingsagenda transformatie”
vast te stellen.

B.3.

0581385 AED-subsidieregels Broek, Tom Besloten is:
1. de aanpassingen in de AED-subsidieregels te
accorderen;
2. een structureel bedrag van € 25.000,beschikbaar te stellen voor het AED-netwerk;
3. de verhoging van het budget tot € 25.000,- voor
2016 te bekostigen door een bedrag van
€ 11.688,- incidenteel af te ramen binnen de
uitgaven algemene voorzieningen WMO en
Jeugd met FCL: 66701000;
4. de raadsbrief vast te stellen en aan de raad aan
te bieden.

C.1.

0582651 Jaarverslag 2015
Kramer,
Erfgoedcommissie Gemeente Michel
Hof van Twente

Besloten is:
1. het verslag voor kennisgeving aan te nemen;
2. het verslag ter kennisneming aan te bieden aan
de gemeenteraad.

C.2.

0582278 Nieuwbouw soccer- Braak, ter,
hal aan de Endemansdijk 2a Guido
in Markelo voor Sport Club
Markelo

Besloten is om het raadsvoorstel vast te stellen en
deze aan de raad aan te bieden.

C.3.

0582279 Eindrapportage
energieloket 2.0

Slagers,
Martin

Besloten is:
1. de eindrapportage Energieloket 2.0 vast te
stellen;
2. de eindrapportage aan te bieden aan de provincie
Overijssel voor vaststelling van de verleende
subsidie in het kader van opzetten, onderhouden
en (door)ontwikkelen van het gemeentelijk
energieloket;
3. indien de provincie akkoord gaat met het rapport
het nog te ontvangen bedrag ad € 8.000 toe te
voegen aan de reserve duurzaamheid.

C.4.

0583154 Vaststellen
bestemmingsplan
Buitengebied Hof van
Twente, herziening
Roosdomsweg ong Markelo
en Tankinksweg 1 Ambt
Delden

Overbeek,
Jeroen

Besloten is:
1. het raadsvoorstel vast te stellen en aan de
gemeenteraad aan te bieden;
2. de ingediende zienswijze ontvankelijk te
verklaren en over te nemen;
3. gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan
Buitengebied Hof van Twente, herziening
Roosdomsweg ong Markelo en Tankinksweg 1
Ambt Delden’ (inclusief bijlagen) overeenkomstig
de bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte
verbeelding en regels, zoals tevens vervat in het
GML-bestand
NL.IMRO.1735.BGxRsdswgxTankwg-VS10;
4. aan Gedeputeerde Staten van Overijssel te
verzoeken om te verklaren, dat zij geen bezwaar
hebben tegen eerdere bekendmaking van de
vaststelling dan de termijn van zes weken
genoemd in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening.

D.1.

0583032 Strategie Twente
Milieu 2016-2019 "Vanuit de
basis beter"

Molder, te,
Jeroen
(Opsteller)

Besloten is:
1. in te stemmen met de strategie 2016-2019 van
Twente Milieu;
2. de raadsbrief vast te stellen en aan de raad aan
te bieden.

Vastgesteld d.d. 15 maart 2016
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

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

