Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 20 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

Voorstel

A.1.

0607910 - De openbare
besluitenlijst van de
vergadering van B&W d.d. 13
september 2016

VeerdigOude
Nijhuis,
Louise

Besloten is de openbare besluitenlijst B&W
d.d. 13 september vast te stellen.

A.2.

0607837 - Schriftelijke
vragen aan het college van
R. Bergman namens de
PvdA-fractie

Arends,
Arjan

Besloten is de vragen van de heer Bergman te
beantwoorden conform bijgaand voorstel.

B.1.

0606947 - Wijziging GR SWB Kamst,
Midden Twente
Michiel

C.1.

0606762 - vaststellen
bestemmingsplan DeldenZuid 2015, wijzigingsplan
kade Delden

Roebert-ter Besloten is het bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015,
Horst, Alie wijzigingsplan kade Delden" ongewijzigd vast te
stellen.

C.2.

0603081 - Beslissingen op
bezwaar gericht tegen het
besluit voor het aanleggen
van een uitrit op het adres
Zuidwal ong. te Delden.

Djodikromo, Besloten is:
Daisy
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummer 2016-056 en 2016-058) over te
nemen;
2. de bezwaarschriften van respectievelijk de heer
Schneider en de heer Van de Riet ongegrond te
verklaren;
3. het bestreden besluit in stand laten;
4. betrokkenen schriftelijk te informeren.

Besloten is:
1. de raad voor te stellen toestemming te verlenen
voor wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente
per 1 januari 2017 en eventuele wensen en
bedenkingen ter kennis te brengen van het
college;
2. onder voorbehoud van toestemming van de raad
en in afwachting van eventuele wensen en
bedenkingen in te stemmen met wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Sociaal
Werkleerbedrijf Midden Twente per 1 januari
2017.

D.1.

0607579 - Rioolrenovatie
Molenstraat, Holterweg
(Markelo) en Willem
Alexanderweg (Delden)

Harbers,
Martijn

Besloten is:
1. voor de voorbereiding en uitvoering van de
projecten rioolrenovatie Molenstraat, Holterweg
(Markelo) en Willem Alexanderweg (Delden) een
krediet van € 200.000,00 beschikbaar te stellen
en deze ten laste te brengen van de
Raamkredieten vGRP;
2. de manager openbare ruimte volmacht te
verlenen voor het verstrekken van de opdracht
voor de uitvoering mits de kosten na de
aanbesteding binnen het beschikbaar gestelde
krediet passen.

D.2.

0598607 - Perspectiefnota
Grondexploitaties 2016

Dorenbusch, Besloten is:
Frank
1. in te stemmen met de perspectiefnota
grondexploitaties 2016;
2. het raadsvoorstel vast te stellen en deze ter
besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Vastgesteld d.d. 27 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

