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

d.d. 30
juni 2020

Aanwezig:

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

H.J. Scholten

drs. W.J.H. Meulenkamp

P. van Zwanenburg

drs. D. Lacroix

Afwezig:

Zaaknr Onderwerp Voorstel

55423 De besluitenlijst van de Besloten

37677

52021

  

 vergadering van B&W

23 juni 2020

 

Bevoegdheid burge- e Besloten is:

1.meester: camera toezicht

milieu eilanden, onder-

grondse afvalcontainers en

oud papier locaties

om camera toezicht in ieder geval tot en

met 31 december 2021 te plaatsen bij

milieu eilanden, ondergrondse

afvalcontainers en oud papier locaties in

de gemeente Hof van Twente waar veel

afval bijgeplaatst/gedumpt wordt.

Alle milieupleinen, ondergrondse

afvalcontainers en oud papier locaties in

de gemeente aan te wijzen als plaats

waar cameratoezicht plaats kan vinden

(zie bijlage ).

De burgemeester besluit:

1.

Herstel Kiefteweg | Beslo

Diepenheim na schade 1.

door asbestsanering

bermen

2

3.

4.

het aanwijzingsbesluit cameratoezicht

milieupleinen, ondergrondse containers

en oud papier locaties (zie bijlage ) vast

te stellen.

ten is:

opdracht te verstrekken aan Lansink

Wegenbouw voor het herstel van de

berm en de weg voor€ 92.580 onder de

voorwaarde dat de werkzaamheden

gereed zijn vóór de bouwvak;

de kosten voor herstel van de berm

€ 30.290 in rekening te brengen bij de

provincie Overijssel;

de dekking voor de kosten voor herstel

van de weg € 62.290 binnen de

reguliere onderhoudsbudgetten wegen

voor 2020 op te vangen;

omwonenden schriftelijk te informeren.



46881

46887

52161

55988

54760

59401

Vormvrije m.e.r.-

beoordeling Markelo,

herziening Hemmelweg

ong.

Ontwerpbestemmingsplan

‘Markelo, herziening

Hemmelweg ong”

Contract Connexxion

verlengen en financiën

vervoer OZJT

De Nieuwe Twentse

Belofte 2020 - 2024

Aanvullend besluit met

betrekking tot de subsidie

voor Welzijnsinstelling

Salut

Beantwoording schriftelijke

vragen PvdA woonwagens

Vastgesteld d.d. 7 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Ho

Ie secretaris,

 

n Twente,

de burgemg

Adrs{HA,M:

  

    

Besloten is:

1. _ kennis te nemen van de

(aanmeld)notitie vormvrije m.e.r.

beoordeling voor het plan 'Markelo,

herziening Hemmelweg ong.'.

2. _ inte stemmen dat uit voornoemde

notitie voldoende is gebleken dat de

voorgenomen ontwikkeling zoals

beschreven in de betreffende notitie niet

zal leiden tot belangrijke nadelige

gevolgen voor het milieu en dat om die

reden geen milieueffectrapport behoeft

te worden gemaakt.

Besloten is:

1. in te stemmen met het ontwerp-

bestemmingsplan 'Markelo, herziening

Hemmelweg ong.' en het ontwerp-

beeldkwaliteitplan Hemmelweg Markelo.

2. de plannen voor een periode van 6

weken ter inzage te leggen.

Besloten is:

1. _ het contract voor het leveren van

Ritreserveringen, Informatie en Advies

(RIA Twente) met Connexxion te

verlengen met één jaar per1 juli 2020.

2. _ de financiën die vrijvallen (€ 7.109,31 =

deel Hof van Twente) voor 2020

beschikbaar te stellen voor de herijkte

opdracht ‘vervoer’ aan OZJT. Een

voorstel hiervoor ligt ter afstemming en

besluitvorming voor in het BC/BO

OZJT/Samen14.

Besloten is:

1. _ kennis te nemen van De Nieuwe

Twentse Belofte 2020-2024;

2. _ de daarin beschreven doelstelling en

ambities te onderschrijven;

3. _ het procesvoorstel te ondersteunen om

voor belofte 4 en 5 een lokaal plan van

aanpak te maken;

4. _ dit besluit kenbaar te maken aan de

stuurgroep De Nieuwe Twentse Belofte

2020 - 2024.

Besloten is de in principe reeds aanvullend

toegekende subsidie met betrekking tot

onderzoek gezonde verbinding (2020 en

2021) tot een bedrag van € 70.000,- te

betalen uit het budget sociale initiatieven.

Besloten is de beantwoording van de vragen

vast te stellen

lauta-van Moorsel MPM




