Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 10 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

Aanvrager

Besluit

nummer

A1

0743949 - De besluitenlijst

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

van B&W d.d. 3 september
2019

A2.

0743357 -Beslissingop

Bes\olenis

bezwaar gericht tegen een

het advies van de commissie bezwaarschriften

besluit waarbij een verzoek

(kenmerknummer 2019-017) over te nemen

om handhaving inzake het
stallen en gebruiken van
een zeecontainer is

afgewezen

2.

het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te
verklaren

>

het bestreden besluit in stand laten

betrokkenen schriftelijk te informeren

te

A3.

0743358 -Besiissingop

Bes\otenis

bezwaar gericht tegen een
besluit waarbij een verzoek
om handhaving inzake de
bouw van een woning en

het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummer 2019-018) over te nemen
2. het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te
verklaren

een woonunit is afgewezen

3.

Ë
AA.

0738359 - Actualiseren/

het bestreden besluit in stand laten

4. betrokkenen schriftelijk te informeren

_ N Besloten is:

intrekken van beleidsregels

1. de beleidsregels die staan opgenomen in de

en verordeningen

bijlage 1 in te trekken.
2. de raad voor te stellen de verordeningen die
staan opgenomen in bijlage 2 in te trekken.

B.1.

0743831 -Beantwoording
vragen PvdA over

van de vragen van de PvdA over de kosten van

0742033 -

Besloten is:

Kindcentrum Markelo

planvorming
2. Proviel de opdracht te verstrekken om een

bewindvoering

D.1.

N Besloten is akkoord te gaan met de beantwoording

verkeersafwikkeling

bewindvoering.

1. in te stemmen met de voorliggende

technische tekening inclusief kostenraming uit
te werken op basis van de voorliggende
planvorming.
3. belanghebbenden schriftelijk te informeren
D.2.

0742728 - onderzoek

Besloten is de raadsbrief met de conclusie en

platanen Diepenheim

aanbevelingen voor het beheer van de platanen op
het plein in Diepenheim vast te stellen.

D.3.

0743751 -beantwoording

N Besloten is akkoord te geen met de beantwoording

schriftelijke vragen

van de schriftelijke vragen over de

0741964 - Strategienota's

Besloten is:

eikenprocessierups
D.4.

eikenprocessierups.

Twence & Twente Milieu

1. geen reacties in te dienen over de
strategienota's van Twence en Twente Milieu
2. de gemeenteraad hierover te informeren door
middel van een raadsbrief

Vastgesteld d.d. 17 september 2019
Burgemeester en w4ethouders van Hof van Twente,

de secretaris,

de burgepmfeester,

aM
. Nauta-van Moorsel MPM

