Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 20 juni 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.

0645414 - De openbare
Scholte in 't Besloten is de besluitenlijst vast te stellen.
besluitenlijst van de vergadering Hoff, Elke
van B&W d.d. 12 juni 2017

A.2.

0645120 - Vergadering
Müller,
EUREGIO-raad op 23 juni 2017 Lisette

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

B.1.

0644087 - Vaststellen Leerplicht Rohaan,
verslag 2015 - 2016
Rob

Besloten is het Leerplichtverslag 2015 - 2016 vast
te stellen en ter kennisgeving aan de Raad te
sturen.

C.1.

0643408 - Vaststellen
Roebert-ter
bestemmingsplan Buitengebied Horst, Alie
Hof van Twente, herziening
Bentelosestraat 22 te
Hengevelde

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan ongewijzigd vast te
stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen.

C.2.

0643765 - Beantwoording
Bolink,
schriftelijke vragen fractie D66 Jolanda
'speelveldjes en mogelijke
aanwezigheid van HCH en kwik'

Besloten is de vragen van de D66 fractie
'speelveldjes en mogelijke aanwezigheid van HCH
en kwik' te beantwoorden

C.3.

0644085 - Nieuwvestiging
Nieboer,
Vealfine aan de Zomerweg ong Maarten
in Goor, verzoek coordinatieregeling

Besloten is het raadsvoorstel vast te stellen en
deze ter besluitvorming aan de raad aan te bieden

C.4.

0644844 - Vaststellen
Nieboer,
bestemmingsplan Buitengebied Maarten
Hof van Twente, Slotsweg 11
e.o. Hengevelde

Besloten is de raad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van
Twente, Slotsweg 11 e.o. Hengevelde"
ongewijzigd vast te stellen
2. geen exploitatieovereenkomst vast te stellen

C.5.

0644863 - Vaststelling
bestemmingsplan en
beelkdwaliteitsplan DeldenZuid, Hassinkstraat ong

Nieboer,
Maarten

Besloten is de raad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
"Delden-Zuid, Hassinkstraat ong" ongewijzigd
vast te stellen
2. geen exploitatieovereenkomst vast te stellen

C.6.

0644875 - Bestemmingsplan
Roebert-ter
Buitengebied Hof van Twente, Horst, Alie
herziening Hagenweg 1 te Ambt
Delden

D.1.

0644585 - Accountantsverslag
2016

Damen, Bas Besloten is het voorstel aan te houden.

D.2

0645029 - Tegemoetkoming
Breedband Buitengebied Hof
van Twente

Greven, Bart Besloten is:
1. de nadere regeling subsidie “Tegemoetkoming
Breedband Buitengebied Hof van Twente” vast
te stellen en de regeling te publiceren na vaststelling van het budget door de raad
2. de raad voor te stellen een bedrag van
€ 300.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van breedband in het buitengebied

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan ongewijzigd vast te
stellen
2. geen exploitatieplan vast te stellen

Vastgesteld d.d. 27 juni 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

