
ate 

z% 

ä€ Hof van 

O.Twente 

Aan de raad, 

  

Onderwerp: Opheffen werkgroep Millenniumgemeente/duurzaamheid 

  

  

Voorstel: De werkgroep Millenniumgemeente/duurzaamheid op te heffen 

    
  

1 SAMENVATTING 

Tijdens de raadsvergadering van 27 april 2010 is de werkgroep Millenniumgemeente/ 

duurzaamheid ingesteld. De werkgroep heeft de vaststelling van het Projectvoorstel 

duurzaamheid in de raad van 5 oktober 2010 voorbereid. 

Nu de uitvoering van dit plan in een afrondende fase is gekomen, heeft de Werkgroep haar 

werkzaamheden beëindigd. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Nadat in 2009 het Initiatiefvoorstel duurzaamheid door de raad is vastgesteld is in de raad van 

27 april 2010 besloten tot de instelling van de Werkgroep Millenniumgemeente/duurzaamheid. 

De volgende raadsleden zijn tot lid van de commissie duurzaamheid benoemd: 

is toegevoegd als adviseur. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Artikel 84 van de Gemeentewet regelt de instelling van andere commissies door de 

gemeenteraad. Een commissie die door de raad is ingesteld dient ook via een raadsbesluit 

ontbonden te worden. 

4 INHOUD VOORSTEL 

De vaststelling van het projectplan duurzaamheid in de raad van 5 oktober 2010 is door de 

Werkgroep duurzaamheid voorbereid. 

De Werkgroep is hierna nauw betrokken geweest bij de implementatie en uitvoering van het 

projectplan. 

Nu het project in een afrondende fase is gekomen heeft werkgroep geconstateerd dat haar 

taak is volbracht en heeft ze gevraagd om opheffing van de werkgroep. 

Voorgesteld wordt om de Werkgroep Millenniumgemeente/duurzaamheid op te heffen onder 

dankzegging aan de leden en de adviseurs voor hun inzet en inbreng. 
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5 COMMUNICATIE 

De raadsleden en adviseurs die deel hebben uitgemaakt van de Werkgroep 

Millenniumgemeente/duurzaamheid c.q. hun kennis hebben ingebracht worden schriftelijk 

geïnformeerd over het door de raad genomen besluit 

Raadspresidium van Hof van Twente 

  

  

  

  

  

de griffier, de voorzitter, 

A.W. Averink drs. J.H.A. Goudt 

Registratienummer 314575 

Onderdeel programmabegroting 1 Burger en Bestuur 

Behandeld door Arend Averink, Grifie 

Datum besluitvorming presidium 22 juni 2012 

Bilagen geen 
  

Ter inzage gelegde stukken 1.  Raadsbesluit van 27 april 2010     
  


