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

d.d. 20 oktober 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:

EE e SAE LE ger Voorstel

90308 De besluitenlijst van de Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

vergadering van B&W d.d.

13 oktober 2020

88642 Raadsbrief | Besloten is de raadsbrief vast te stellen

verpakkingsafval

88265 Beslssing op bezwaar Besloten is:

omgevingsvergunnin: 1. het advies van de commissie

bouw…e bezwaarschriften (kenmerknummer

Ambt Delden 2020-34 over te nemen;

2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te

verklaren;

3. het bestreden besluit in stand te laten;

4. betrokkenen schriftelijk te informeren

89052 Vaststellen bestemming:- Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:

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

Twente, herziening 2. het bestemmingsplan Buitengebied Hof

e arkelo van Twente, herziening—

varkelo ongewijzigd vast te stellen

88528 Leader 2021 - 2022 | Besloten is:

1. kennis te nemen van het jaarverslag

2019 van LEADER Zuidwest Twente

2. in te stemmen met het verlengen van de

intentieverklaring voor cofinanciering

voor projecten met twee jaar en hiervoor

€ 5.000 als proceskosten te reserveren

ten laste van budget

plattelandsontwikkeling (fcl 6.310.4000)

3. _ inte stemmen met het beschikbaar

stellen van maximaal € 5.000

cofinanciering voor LEADER-

samenwerkingsprojecten ten laste van

budget plattelandsontwikkeling (fcl

6.310.4000)

4. _ inte stemmen met het reserveren van

maximaal € 70.000 voor cofinanciering

van "reguliere projecten' ten laste van

budget plattelandsontwikkeling (fcl

6.310.4000)

5. _ inte stemmen met de inhoud van de

raadsbrief



88908 Bijdrage realisatie |

Beekstromen

87487 Aanvraag twee

bijgebouwer

Ambt Delden

90731 Raadsbrief informatie RES

en voortgang routekaart

74992  Stichting OPO HvT: |

overdracht school-

gebouwen/percelen De

Whee/Puntdak (1 oktober

2020) en Deldenerbroek

(1 november 2020) aan

gemeente

Vastgesteld d.d. 27 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris,

 

‘drs. I3.‘Lacrowx

Besloten is in te stemmen met een bijdrage

van € 12.500 als cofinanciering voor het

realiseren van het project beekstromen ten

laste van budget plattelandsontwikkeling (fcl

6.310.4000)

Besloten is:

1. de gemeenteraad te vragen de

verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

niet af te geven voor het bouwen van

twee bijgebouwen aan di

BAmbt Delden.

2. Nadat de raad heeft besloten de vvgb

niet af te geven, de gevraagde

omgevingsvergunning te weigeren voor

de activiteit 'bouwen' en voor de

activiteit 'handelen in strijd met regels

ruimtelijke ordening'.

Besloten is de wethouders Meulenkamp en

Scholten te mandateren de raadsbrief en het

persbericht aan te passen.

Besloten is:

1. _ inte stemmen met de overdracht van

onderstaande

schoolgebouwen/percelen van stichting

OPO Hof van Twente aan de gemeente.

2. de overdrachtsdatum voor de openbare

basisschool De Whee/Puntdak te Goor

te bepalen op 1 oktober 2020 en voor

Deldenerbroek te Ambt Delden te

bepalen op 1 november 2020;

3. _ inte stemmen met de akte van

overdracht ex artikel 110 Wet op het

primair onderwijs.

 


