0737498 - De besluitenlijst
van de vergadering van
B&W d.d. 2 juli 2019
A.2.

0736737 - Plan van aanpak]
ondermijnende criminaliteit
‚en veiligheid

Besloten is de besluitenlijst vast te
stellen

Besloten is:

1. het plan van aanpak ondermijnende
criminaliteit en integrale veiligheid
2019-2020 vast te stellen

2. het plan van aanpak via een
raadsbrief ter kennisname door te

sturen naar de gemeenteraad
B1.

c1.

0737501 - Samenwerking

Besloten is de raadsbrief vast te stellen

Twentse gemeenten en
Menzis

en ter informatie aan de raad aan te
bieden.

0736207 - gewijzigd

Besloten is:

vaststellen

1. geen exploitatieplan vast te stellen

Bestemmingsplan
Buitengebied Hof van
Twente, wijziging
Brikkenweg 6 Markelo

2. de ingediende zienswijze ontvankelijk
te verklaren en over te nemen,

overeenkomstig het bepaalde in de
zienswijzennotitie;
3. gewijzigd het bestemmingsplan
Buitengebied Hof van Twente,
wijziging Brikkenweg 6, Markelo
overeenkomstig de bijbehorende en
als zodanig gewaarmerkte
verbeelding en regels, zoals tevens
vervat in het GML-bestand

NL.IMRO.1735.BGxbrikwg6-VS10
vast te stellen.
c2.

C3.

0737166 - Beantwoording
raadsvragen Informatieplicht

Besloten is de schriftelijke vragen te
beantwoorden

0734255 - Ontwerp

Besloten is:

bestemmingsplan
Buitengebied Hof van

1. het ontwerp bestemmingsplan
Buitengebied Hof van Twente,

Twente, Veegplan 2019

Veegplan 2019 ter inzage te leggen;
2. de bijbehorende ontwerp
beeldkwaliteitsplannen ter inzage te
leggen;
3. de bijbehorende ontwerp besluiten
hogere grenswaarden (geluid) ter
inzage te leggen.

D.1.

0736608 - Aangifte
Vennootschapsbelasting
2016 op basis van
Vaststellingovereenkomst
met de Belastingdienst

Besloten is:

1. tot het doen van aangifte
vennootschapsbelasting volgens de
in de brief beschreven systematiek
van de Vaststellingovereenkomst
(Vso)
2.

inte stemmen met verzoek tot

vooroverleg met Belastingdienst over
fiscale positie grondbedrijf op basis
van deze VSO

3.
4.

de burgemeester aan te wijzen als
tekeningsbevoegde voor de VSO
fiscaliade toestemming te geven de
aangifte Vennootschapsbelasting
namens onze gemeente te
verzenden.

D.2.

0735927 - UVP 2019 van
het GMP

Besloten is:

1.

het UVP 2019 vast te stellen;

2.

het UVP 2019 met een raadsbrief ter

informatie naar de raad te sturen;

3.

de investeringskosten UVP 2019 ad.
€ 205.000,- te dekken uit:
- € 125.000 raamkrediet GMP 2019

- € 80.000 raamkrediet GMP 2017

Vastgesteld d.d. 16 juli 2019
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
ester,
de burger
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