Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 18 april 2017
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.

0638146 - De openbare
Scholte in 't Besloten is de besluitenlijst vast te stellen.
besluitenlijst van de vergadering Hoff, Elke
van B&W d.d. 11 april 2017

B.1.

0638502 - Aanbesteding RIA
Twente (RitreserveringInformatie-Advies)

C.2.

0636305 - Ontwerp
Nieboer,
bestemmingsplan Delden-Zuid, Maarten
herziening Hassinkstraat ong.
en bijbehorende
beeldkwaliteitsplan

Besloten is:
1. af te zien van een voorontwerp bestemmingsplan
2. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Delden-Zuid, herziening Hassinkstraat
ong.” en ontwerp beeldkwaliteitsplan en beide
stukken ter inzage te leggen.

C.3.

0636589 - vaststellen
bestemmingsplan
"Bedrijventerrein
Zenkeldamshoek 2017"

Roebert-ter
Horst, Alie

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen
1. het bestemmingsplan "Bedrijventerrein
Zenkeldamshoek 2017" gewijzigd vast te
stellen
2. geen exploitatieplan vast te stellen.

C.5.

0638264 - Raadsbrief uitleg
SDE+ subsidieregeling

Overbeek,
Jeroen

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

C.6.

0630672 - contract gebieds-

Nije Bijvank, Besloten is:

ScholteBesloten is:
Touwslager, 1. gezamenlijk met 11 andere Twentse
Harmke
gemeenten (m.u.v. Rijssen-Holten en Borne)
een openbare Europese aanbestedingsprocedure te starten voor RIA Twente, voor de
periode van 1 oktober 2017 tot en met 30 juni
2020, met een eenzijdige optie tot verlenging
van drie (3) maal één (1) jaar.
2. aan Noaberkracht (Dinkelland - Tubbergen)
volmacht verlenen om op te treden als
aanbestedende dienst.
3. de werkgroep RIA Twente de bevoegdheid te
mandateren besluiten te nemen in het kader
van het voorbereiden en uitvoeren van de
aanbesteding, waaronder onder andere vallen
het opstellen en het vaststellen van het bestek,
de beoordeling van de inschrijvingen en het
uitbrengen van het gunningadvies (definitieve
gunning).
4. voor de uitvoering van de punten 2 en 3 de
Volmacht Europese aanbesteding vast te
stellen en te ondertekenen.

D.1.

management tot 01-06-2017 en Frans
verder

1. kennis te nemen van en in te stemmen met de
evaluatie 2016 én het werkprogramma
gebiedsmanager plattelandsontwikkeling 2017,
met daaraan verbonden de offerte
(bijlage 1 en 2)
2. in te stemmen met verlenging van het contract
met Stimuland tot 1 augustus 2017
3. in te stemmen met de wijze van financiering,
namelijk dekking van het gemeentelijk deel uit
het plattelandsontwikkelingsbudget
4. een Europese aanbestedingsprocedure op te
starten ter afsluiting van een
raamovereenkomst voor de
gebiedsmanagersfunctie met ingang van
1 augustus 2017 tot en met uiterlijk
31 december 2020.

0636570 - Ontwerp
Nieboer,
wijzigingsplan Buitengebied Hof Maarten
van Twente, Boswinkelsweg 4
Markelo

Besloten is:
1. af te zien van een voorontwerp wijzigingsplan
2. in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan
Buitengebied Hof van Twente, Boswinkelsweg 4 Markelo

Vastgesteld d.d. 25 april 2017
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris a.i.,
de burgemeester,

drs. B. Marinussen

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

