Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 17 september 2019
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.

0744971 - De besluitenlijst
van de vergadering van
B&W d.d. 10 september
2019

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.1.

0745369 - Garantstelling
lening Stichting Franje

Groot, de, Rene Besloten is de gemeenteraad voor te stellen
Stichting Franje goed te keuren als partij die het
publiekelijk belang dient in de zin van het
Treasurystatuut

C.2.

0743482 - Vaststellen
Bestemmingsplan
Buitengebied Hof van
Twente, wijziging Wiener
Benteler Scheidingsweg 7
Ambt Delden

Overbeek,
Jeroen

C.3.

0743898 - Vaststellen
Michel, Berryl
subsidieregels ''Gevelverbetering Grotestraat
Goor 2019-2020'' en
''Verhuisregeling Grotestraat
Goor 2019-2020''

C.4.

0744337 - beantwoording
raadsvragen sedumdaken

Koetsier-Keizer, Besloten is in te stemmen met de beantwoording
Janine
van de raadsvragen over sedumdaken

D.1.

0742524 - Onderzoek
financiële tegemoetkoming
voor de stads- en dorpsraden

Rikkert, Dienie

Besloten is de raadsbrief door te sturen naar de
raad.

D.2.

0742653 - Perspectiefnota
Grondexploitaties 2019

Dorenbusch,
Frank

Besloten is in te stemmen met de perspectiefnota
grondexploitaties2019 en deze ter vaststelling
middels raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor
te leggen.

Besloten is:
1. geen exploitatieplan vast te stellen
2. gewijzigd het bestemmingsplan Buitengebied
Hof van Twente, wijziging Wiener Benteler
Scheidingsweg 7, Ambt Delden (inclusief
bijlagen) overeenkomstig de bijbehorende en
als zodanig gewaarmerkte verbeelding en
regels, zoals tevens vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1735.ADxWBSCHDNGSWG7-VS10
vast te stellen.
Besloten is de subsidieregels ''Gevelverbetering
Grotestraat Goor 2019-2020'' en ''Verhuisregeling
Grotestraat Goor 2019-2020'' vast te stellen.

D.3.

0743876 - 2e bestuursrapportage 2019 en
autonome ontwikkelingen
2019-2023

Apperloo,
Esther

Belsoten is de raad voor te stellen:
1. de tweede bestuurdersrapportage 2019
inclusief de autonome ontwikkelingen 20192023 vast te stellen
2. de 5e wijziging van de programmabegroting
2019 vast te stellen
3. het positieve saldo van de autonome
ontwikkelingen 2019 ten gunste te brengen van
de Algemene reserve

Vastgesteld d.d. 24 september 2019
Burgemeester en w4ethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

