Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 6 september 2016
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
P. van Zwanenburg
drs. W.J.H. Meulenkamp
H.J. Scholten
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.

Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0605916 - De besluitenlijst
Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 30 augustus 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen.

C.1.

0602668 - Vaststellen
bestemmingsplan
Buitengebied Hof van
Twente, herziening
Eschmolen Delden

C.3.

0605524 - Het verplaatsen
Ruiter,de,
van drie aanduidingsvlakken Mike
‘recreatiewoning (rw)’ aan de
Holterweg (nabij 28) in
Markelo

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

D.1.

0605605 - Definitief ontwerp Harbers,
rioolverbetering en renovatie Martijn
Holterweg / Zonneweg
Markelo

Besloten is:
1. het definitieve ontwerp (DO) rioolverbetering en
renovatie Holterweg / Zonneweg Markelo vast te
stellen;
2. het uitvoeringskrediet van € 495.000 beschikbaar
te stellen en dit te dekken uit de raamkredieten
vGRP (€ 445.000) en klein onderhoud asfalt en
elementen 2016 (€ 50.000);
3. de afdelingsmanager OBR volmacht te verlenen
voor opdrachtverlening mits de uitvoeringskosten
binnen het beschikbaar gestelde budget passen.

D.2.

0585757 - Aanbod inkoop
Roosink,
aandelen Enexis Holding NV Henk

Besloten is:
1. vooralsnog niet in te gaan op het aanbod van
Enexis om aandelen in te kopen;
2. Enexis hierover schriftelijk te informeren.

Roebert-ter Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
Horst, Alie 1. het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen;
2. de aanvulling op de welstandsnota Eschmolen
Delden ongewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Besloten d.d. 26 april 2016 is:
de gemeenteraad door toezending van het
raadsvoorstel in de gelegenheid te stellen wensen en
bedenkingen ter kennis van het college te brengen
alvorens een definitief besluit op het aanbod van
Enexis te nemen.
Besloten d.d. 4 september 2016 is:
1. niet in te gaan op het aanbod van Enexis om
aandelen in te kopen;
2. Enexis hierover schriftelijk te informeren.

Vastgesteld d.d. 13 september 2016
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris a.i.,
de burgemeester,

drs. B. Marinussen

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

