Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 5 juni 2018
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
P. van Zwanenburg
drs. W.J.H. Meulenkamp
H.J. Scholten
drs. D. Lacroix
Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0689922 - De besluitenlijst
Veerdigvan de vergadering van B&W Oude
d.d. 29 mei 2018
Nijhuis,
Louise

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.1.

0689184 - AED's in Hof van
Twente

Rikkert,
Dienie

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

C.2.

0670162 - realiseren van
twee bouwwerken langs het
Twentekanaal aan de
Industrieweg te Markelo

Roebert-ter Besloten is de gemeenteraad
Horst, Alie 1. kennis te laten nemen van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
2. voor te stellen geen verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor de bouw van twee
andere bouwwerken langs het Twentekanaal op
het bedrijventerrein Industrieweg te Markelo.

C.3.

0670631 – Ontwerpbestemmingsplan 'Goor'

Klieverik,
Koen

Besloten is:
1. af te zien van een voorontwerp bestemmingsplan;
2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
‘Goor’ en dit ter inzage te leggen.

C.4.

0686992 - Beslissing op
bezwaarschrift gericht tegen
een verzoek om tegemoetkoming in planschade

Boonstra,
Sjoerdtje

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummer 2018-012) over te nemen
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren
3. het bestreden besluit onder nadere motivering in
stand te laten, met in achtneming van het advies
van de commissie bezwaarschriften
4. betrokkene schriftelijk te informeren

D.1.

0665048 – Bomenverordening 2018

Schuite, Bas Besloten is de gemeenteraad voor te stellen om de
'Bomenverordening 2018' vast te stellen

D.2.

0687875 - Aanleg
kunstgrasveld en
herinrichting sportpark de
Koppel

Oude
Veldhuis,
Bart

Besloten is:
1. in te stemmen met opdrachtverlening aan CSC
Sport uit Zeewolde voor de aanleg van een
kunstgrasveld met Pro-gran infill
2. de extra kosten ad € 9.680 ten laste te brengen
van de Reserve vervanging kunstgrasvelden.
3. het onderhoud van het kunstgrasveld en van de
overige (openbare) groenvoorzieningen uit te
laten voeren door en voor rekening van de
huurder V.V. Diepenheim.
4. op basis van de verdere uitwerking van de
plannen voor sportpark de Koppel, resulterend in
een definitieve opzet, neemt de gemeente een
standpunt in over een aanvullende
onderhoudsbijdrage.

D.3

0689086 - Kaderbrief 2019

Klein Tank,
Richard

Besloten is de kaderbrief 2019 vast te stellen en ter
bespreking naar de raad te sturen.

Vastgesteld d.d. 12 juni 2018
.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

