Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 2 augustus 2017
Aanwezig:
P. van Zwanenburg
drs. W.J.H. Meulenkamp
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.
Afwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
H.J. Scholten
Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0651120 - De besluitenlijst van
de vergadering van B&W d.d.
25 juli 2017

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.1.

0649366 - Evaluatie schoollogopedie: terugkoppeling/
raadsbrief

Asteleijner,
Eric

Besloten is in te stemmen met de raadsbrief en
deze aan de raad aan te bieden.

B.3.

0650912 - Dekking structurele
kosten Bereken uw recht Plus

Keus, Nynke Besloten is in te stemmen met dekking voor
Bereken uw recht Plus vanuit de gelden van het
Minimabeleid

B.4.

0650133 - Stichting Openbaar Asteleijner,
Primair Onderwijs Hof van
Eric
Twente: herbenoeming lid Raad
van Toezicht.

C.1.

0651023 - Bestuurlijke reactie
op Ontwerptracébesluit en de
Milieueffectrapportage A1
(OTB/MER A1)

C.2.

0650186 - Vaststellen
Roebert-ter
bestemmingsplan Buitengebied Horst, Alie
Hof van Twente, wijziging
Lochemseweg 14 te Markelo

Besloten is de raad voor te stellen mevrouw
M.A.A. Peters-Oude Breuil met terugwerkende
kracht ingaande 1 juli 2017 te herbenoemen als lid
van de Raad van Toezicht van de stichting OPO
Hof van Twente.

Meijer, John Besloten is in te stemmen met de bestuurlijke
reactie.

Besloten is het bestemmingsplan Buitengebied
Hof van Twente, wijziging Lochemseweg 14 te
Markelo ongewijzigd vast te stellen

C.3.

0650254 - Beslissing op
Beernink,
bezwaarschriften gericht tegen Erna
de omgevingsvergunning voor
het bouwen van 2 woningen
aan de Spanjerstraat te Delden,
handelen strijdig met ruimtelijke
regel en het maken van 2
uitritten.

Vastgesteld d.d. 8 augustus 2017
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris a.i.,
de loco-burgemeester,

drs. B. Marinussen

P. van Zwanenburg

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummer 2017-021, 022, 023 en 024)
over te nemen
2. de bezwaarschriften van de familie Groothuijs
en de heer Ten Brummelhuis ongegrond te
verklaren
3. het bestreden besluit onder nadere motivering
in stand te laten met inachtneming van het
advies van de commissie bezwaarschriften;
4. betrokkenen schriftelijk te informeren

