Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 6 november 2018
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
H.J. Scholten
drs. W.J.H. Meulenkamp
P. van Zwanenburg
drs. D. Lacroix
Afwezig:
Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0707613 - De besluitenlijst
Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 30 oktober 2018

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0705935 - Verslag
archiefzorg en -beheer 2017

Dam, ten,
Petra

Besloten is in te stemmen met het verslag
archiefzorg en -beheer 2016 en dit verslag ter
kennisgeving aan te bieden aan de raad.

B.2.

0706726 - Lokale
vervoersvisie

Groot, de,
Rene

Besloten is de lokale vervoersvisie ter vaststelling
aan te bieden aan de gemeenteraad.

B.3.

0707016 - beschikbaar
stellen lening voor
voorfinanciering ikc

Brinkhof, te, Besloten is de raad voor te stellen
Gerda
1. een krediet van € 1.300.000,- beschikbaar te
stellen voor voorfinanciering verbouw
basisscholen tot integrale kindcentra (ikc)
2. aan de lijst van de te verbouwen scholen
Daltonschool Elserike toe te voegen

B.4.

0707446 - Beantwoording
schriftelijke vragen CDA
toegang tot toeslagen en
subsidies

Keus, Nynke Besloten is in te stemmen met de beantwoording van
de schriftelijke vragen en deze aan de raad aan te
bieden

C.1.

0706101 - Aankoop van een
perceel grond aan de
Molenstraat/Wheeweg In
Goor

Dorenbusch, Besloten is:
Frank
1. in principe in te stemmen met de aankoop van de
locatie Molenstraat/Wheeweg voor een koopsom
van € 570.000;
2. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel tot
beschikbaarstelling van een krediet van
€ 575.000 ten laste van het budget voor
verkeersvisie/spoorpark en tot consultatie van de
raad over de voorgenomen aankoop;
3. op basis van het besluit van de gemeenteraad en
eventuele wensen en bedenkingen t.z.t. een
definitief besluit nemen over de aankoop van
genoemd perceel.

C.2.

0706505 - Bestemmingsplan Dam, van,
Diepenheim 2015, herziening Jarno
Peckedammerstraat 15.

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
1. ongewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan
Diepenheim, herziening Peckedammerstraat 15
(inclusief bijlagen) overeenkomstig de
bijbehorende en zodanig gewaarmerkte
verbeelding en regels, zoals tevens vervat in het
GML-bestand NL.IMRO.1735.DPHxPeckedam15VO10
2. gebruik maken van de ondergrond GBKN
o_NL.IMRO.1735.DPHxPeckedam15.dgn
3. geen exploitatieplan vast e stellen

D.1.

0705501 Kütük,
Belastingverordeningen 2019 Memet

Besloten is de raad voor te stellen de volgende
belastingverordeningen vast te stellen:
1. verordening reinigingsheffingen 2019
2. verordening forensenbelasting 2019
3. verordening lijkbezorgingsrechten 2019
4. verordening marktgelden 2019
5. verordening haven-, kade- en opslaggelden 2019
6. legesverordening 2019

D.2.

0705910 - Optimalisatie
verkeersstructuur Goor

Meijer, John Besloten is:
1. kennis te nemen van de rapportage Kerngroep
Verkeersvisie Goor met o.a. de second opinion
van BVA t.a.v. éénrichtings- en
tweerichtingsverkeer Molenstraat en een
alternatieve oplossing voor de Molenstraat;
2. de raad voor de stellen om:
a. uit oogpunt van een gewenste oplossing met
draagvlak van Stadsraad Goor en Goor
Collectief te kiezen voor realisatie van
scenario 3 zodra het oostelijk deel van de
D.J. Bunschotenstraat is verlegd
b. zo spoedig mogelijk te beginnen met
mitigerende maatregelen in de Molenstraat en
waterbedeffectstraten
c. de Van Kollaan niet op te waarderen

D.3.

0707108 - Communale
samenwerking met Stadt
Münster

Molder, te,
Jeroen

Besloten is:
1. onder voorbehoud van instemming door de
gemeenteraad over te gaan tot het sluiten van
een overeenkomst met de Stadt Münster met
betrekking tot het over en weer leveren van afval.
2. de raad voor te stellen geen wensen en
bedenkingen met betrekking tot het sluiten van de
overeenkomst met de Stadt Münster tot het over
en weer leveren van afval in te brengen.

Vastgesteld d.d. 6 november 2018
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

