
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente

d.d. 5 november 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:

EE e SAE LE ger Besluit

3822 _ De besluitenlijst van de Besloten is de besluitenlijst vast te stellen.

vergadering van B&W d.d.

29 oktober 2019

2934 _ Paardenmarkt nieuwe stijl Besloten is:

1. de organisatie van de Paardenmarkt met

ingang van 2020 over te dragen aan de

nieuw op te richten Stichting

Paardenmarkt Goor

2. een éénmalig bedrag van maximaal

€ 17.500 beschikbaar te stellen en

aansluitend twee jaar € 8.000 voor de

doorstart van de Paardenmarkt in Goor

1826 _ Raadsvragen CDA-fractie: Besloten is de beantwoording met een kleine

Sluiting locatie openbare aanpassing vast te stellen.

bassischool Deldener-

broek.

2638 _ Vaststellen bestemmings- Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:

plan Buitengebied Hof van 1. geen exploitatieplan vast te stellen

Twente, herziening 2. het bestemmingsplan Buitengebied Hof

Enkelaarsweg ong. van Twente, herziening Enkelaarsweg

Markelo ong. Markelo (inclusief bijlagen) vast te

stellen overeenkomstig de bijbehorende

en als zodanig gewaarmerkte verbeelding

en regels, zoals tevens vervat in het GML-

bestand NL.IMRO.1735.BGxEnkelrwg-

Vs10

3. het beeldkwaiteitsplan “Nieuw Landgoed

Enklaarsweg ong. Markelo” vast te stellen



1794

1296

Belastingverordeningen

2020

Beleidsplan en

uitvoeringsplan

gladheidbestrijding.

Vastgesteld d.d. 12 november 2019

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris,

 

meester,

de g”

e

  

 

Besloten is, onder voorbehoud van

goedkeuring van de begroting 2020 door de

raad, de raad voor te stellen de volgende

belastingverordeningen vast te stellen:

e  verordening rioolheffing 2020

verordening reinigingsheffingen 2020

verordening forensenbelasting 2020

verordening lijkbezorgingsrechten 2020

verordening marktgelden 2020

verordening haven-, kade- en

opslaggelden 2020

e verordening bedrijveninvesteringszone

centrum Goor 2020-2024

legesverordening 2020

verordening kwijtschelding 2020

Besloten is:

1. het Beleidsplan Gladheidbestrijding

Hof van Twente ter vaststelling voor te

leggen aan de gemeenteraad

2. het Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding

2019 - 2020 Hof van Twente vast te

stellen. en te publiceren in het Hofweek-

blad en op de gemeentelijke website

.A.M. Nauta-van Moorsel MPM


