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Afwezig:

EE e SAE Besluit

40822 De besluitenlijst van de Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

vergadering van B&W

26 mei 2020

38426 Verlengenplantemijn Besloten is:

gemeentelijk rioleringsplan 1. in te stemmen met het voorstel de

Hof van Twente plantermijn van het gemeentelijk

rioleringsplan (hierna: GRP) tot en met

2024 te verlengen;

2. het GRP met de verlengde plantermijn in

het 4e kwartaal van 2020 ter vaststelling

aan de gemeenteraad aan te bieden;

3. in te stemmen met het werven van een

externe deskundige door middel van een

meervoudig onderhandse

aanbestedingsprocedure;

4. in te stemmen met het voorstel de kosten

voor de inzet van externe ondersteuning

(naar verwachting ca. € 10.000,=) ten

laste te brengen van de beheerbegroting

GRP.

30341 Jaarstukken 2019 | Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:

1. hetjaarverslag 2019 en de jaarrekening

2019 vast te stellen

2. het gerealiseerde rekeningresultaat 2019,

zijnde € 925.453, te storten in de

Algemene Reserve.

3. een bedrag van € 736.950 binnen de

Algemene Reserve te reserveren ter

dekking van een opnieuw in te stellen

voorziening MJOP gemeentelijke

gebouwen en deze voorziening dan te

onderbouwen met een nieuw, voor een

periode van 10 jaar op te stellen, MJOP.

4. de 3e begrotingswijziging van de

programmabegroting 2020 vast te stellen.

38467 Vaststellen bestemmings- Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:

plan Buitengebied Hof van 1. geen exploitatieplan vast te stellen;

Twente, Stokkumerweg 25 2. het bestemmingsplan Buitengebied Hof

Markelo van Twente, Stokkumerweg 25 Markelo

ongewijzigd vast te stellen.



38071 Vaststellen | Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:

bestemmingsplan 1. geen exploitatieplan vaststellen.

Buitengebied Hof van 2. het bestemmingsplan Buitengebied Hof

Twente, herziening van Twente, herziening Markeloseweg 80

Markeloseweg 80 Goor Goor (inclusief bijlagen) overeenkomstig

de bijbehorende en als zodanig

gewaarmerkte verbeelding en regels,

zoals tevens vervat in het GML-bestand

NL.IMRO.1735.BGxMrklswg80-VS10 vast

te stellen.

3. het beeldkwaliteitsplan Markeloseweg 80

Goor (Jachtlust) vast te stellen.

38364 Gewijzigde vaststeling Besloten is:

bestemmingsplan 1. in te stemmen met het gewijzigde plan

Buitengebied Hof van voor de Potdijk 7 te Markelo.

Twente, herziening Potdijk 2. de vaststellingsovereenkomst te

7 Markelo ondertekenen;

3. de gemeenteraad voor te stellen:

33213 Opzet, planning en

voortgang programma 1.

Biodiversiteit

2

3.

4

5.

e geen exploitatieplan vast te stellen;

e gewijzigd vast te stellen het

bestemmingsplan Buitengebied Hof

van Twente, herziening Potdijk 7

Markelo (inclusief bijlagen)

overeenkomstig de bijbehorende en

als zodanig gewaarmerkte verbeelding

en regels, zoals tevens vervat in het

GML-bestand

NL.IMRO.1735.BGxMKpotdijk7-VS20

e aan Gedeputeerde Staten van

Overijssel te verzoeken om te

verklaren, dat zij geen bezwaar

hebben tegen eerdere bekendmaking

van de vaststelling dan de termijn van

zes weken genoemd in artikel 3.8 lid 4

van de Wet Ruimtelijke ordening.

Besloten is de raad voor te stellen:

kennis te nemen van de aanpak en opzet

van het programma Biodiversiteit

in te stemmen met het voorgestelde

vervolgproces om participatief (0.a. via

gebiedsbijeenkomsten) tot een gebieds-

planning te komen.

commitment op de cofinanciering van de

projecten "Natuurerf, opmaat naar

Biodiversiteit", "Langjarig Landschaps-

Meer (be)leven op begraaf-

plaatsen" en "Ecologisch bermbeheer"

vanwege de opgelopen vertraging door

het coronavirus akkoord te gaan om de

geplande projecten te ondersteunen

inclusief de begroting

in te stemmen met het voorstel om eind

2020 de meerjarenaanpak tot en met 2022

vast te stellen.

 



27616 Aanvraag twee | Besloten is de gemeenteraad te vragen de

bijgebouwen Kuipersweg 6 ontwerpverklaring van geen bedenkingen niet

en 8 Ambt Delden af te geven voor het bouwen van twee

bijgebouwen aan de Kuipersweg 6 en 8 Ambt

Delden

Vastgesteld d.d. 9 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
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