
Onderwerp Aanvrager

De besluitenlijst van de

vergadering van B&W d.d.

6 oktober 2020

88575 Beslissingop bezwaar

nummer 2019-052

88097 Beslssing op bezwaar

nummer 2019-051

89055 Septembercirculaire 2020

Voorstel

Besloten is de besluitenli

   
Besluit burgemeester:

 

Besloten is:

1. _ het advies van de commissie

bezwaarschriften over te nemen

2. _ het bezwaarschrift gegrond te verklaren

3. _ betrokkene schriftelijk te informeren

Besluit burgemeester:

Besloten is:

1. _ het advies van de commissie

bezwaarschriften over te nemen;

2. _ het bezwaarschrift ongegrond te

verklaren;

3. _ betrokkene schriftelijk te informeren

 

Besloten is:

1. _ kennis te nemen van de effecten van de

septembercirculaire gemeentefonds

2020 en de gemeenteraad te informeren

door middel van een (aangepaste)

raadsbrief.

2. _ de budgettaire uitwerking mee te nemen

in de jaarrekening 2020 en de 1e

bestuursrapportage 2021.



88053

86526

89069

Principeverzoek

herontwikkeling

garageboxen Grotestraat

91 Goor

Beantwoording schriftelijke

vragen PvdA Woonvisie

Rekenkameronderzoek

jeugdhulp

Vastgesteld d.d. 20 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris,

…

drs- D. Lacroix dr

de burgepfeester,

a
 

 

  

Besloten is in principe medewerking te

verlenen aan de herontwikkeling van de

garageboxen en een gedeelte van de

feestzaal ter plaatse van Grotestraat 91 te

Goor, onder voorwaarde dat:

. maximaal 9 grondgebonden woningen

worden gebouwd, waarvan minimaal 4

levensloopbestendige woningen;

. de horecacategorie van de horeca-

inrichting 'De Ster' wordt gewijzigd in

categorie 1 (café, restaurant);

. met de stedenbouwkundige en

stadsbouwmeester overeenstemming

komt over een goede

stedenbouwkundige inpassing en

beeldkwalliteit;

wordt voldaan aan de parkeernorm;

wordt voldaan aan het

hemelwaterprotocol (waterberging).

Deze voorwaarden op te nemen in een

anterieure overeenkomst met de

initiatiefnemer en het bestemmingsplan.

Besloten is in te stemmen met de

beantwoording van de raadsvragen

Besloten is:

1. _ inte stemmen met de antwoorden zoals

gegeven op de door de rekenkamer

gestelde vragen in bijlage 1.

2. kennis te nemen van de verzending van

deze antwoorden en bijhorende bijlagen

aan de rekenkamercommissie.

. Nauta-van Moorsel MPM


