Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 19 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.

0691606 - De besluitenlijst
Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 12 juni 2018

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0690579 - Ontwerpbegroting Kip, Jeroen Besloten is de raad voor te stellen geen zienswijze in
Omgevingsdienst Twente
te dienen over de begroting ODT 2019
(ODT) 2019

B.1.

0689791 – GebruikersGroot, de,
overeenkomst Jurriën
Rene
Sprakelstraat 17 te Goor tbv
Stichting Buurtwerk Tuindorp

Besloten is:
1. de Stichting Buurtwerk Tuindorp toe te staan
gebruik te maken van het pand Jurriën
Sprakelstraat 17 te Goor;
2. de hiermee verband houdende rechten en
plichten vast te leggen conform bijgevoegde
gebruikersovereenkomst.
3. deze mijlpaal voor de ontwikkeling van Tuindorp
markeren door een “feestelijke” ondertekening
van de overeenkomst door de burgemeester en
de voorzitter van de Stichting Buurtwerk Tuindorp

C.1.

0691345 - Beantwoording
schriftelijke vragen D66fractie Twentse Energie
Strategie

Slagers,
Martin

Besloten is de beantwoording van de schriftelijke
vragen vast te stellen en aan de raad te versturen.

C.2.

0682336 - vaststellen
betemmingsplan Buitengebied Hof van Twente,
herziening landgoed Azelo

Roebert-ter Besloten is de raad voor te stellen:
Horst, Alie 1. het bestemmingsplan Buitengebied Hof van
Twente, herziening landgoed Azelo" gewijzigd
vast te stellen
2. paragraaf 1.3 van beeldkwaliteitseisen Vitaal
Azelo- aanvulling op Welstandsnota te vervangen
3. geen exploitatieplan vast te stellen

C.3.

0691616 - Afgeven
ontwerpverklaring van geen
bedenkingen zonnepark
Entersestraat Goor

Overbeek,
Jeroen

Besloten is de raad voor te stellen:
1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af
te geven
2. het beeldkwaliteitsplan "Zonnepark Entersestraat"
vast te stellen
3. geen exploitatieplan vast te laten stellen

C.4.

0691609 - Instemmen met
Overbeek,
het realiseren van een nieuw Jeroen
landgoed aan de Enkelaarsweg te Markelo

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met het realiseren van een nieuw landgoed
aan de Enkelaarsweg te Markelo.

C.5.

0691578 - Vaststellen
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente
herziening Potdijk 7 Markelo

Overbeek,
Jeroen

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
1. geen exploitatieplan vast te stellen;
2. de ingediende zienswijze ontvankelijk verklaren
en niet overnemen, overeenkomstig het bepaalde
in de zienswijzennotitie
3. ongewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan
Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk
7 Markelo (inclusief bijlagen) overeenkomstig de
bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte
verbeelding en regels, zoals tevens vervat in het
GML-bestand NL.IMRO.1735.BGxMKpotdijk7VS10.

C.6.

0691110 - Beantwoorden
schriftelijke vragen van de
fracties Groenlinks en CDA

Overbeek,
Jeroen

Besloten is de vragen van de fractie Groenlinks en
CDA op de voorgestelde wijze te beantwoorden.

Vastgesteld d.d. 25 juni 2018
.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

