Aanwezig – raadsvergadering 27 oktober 2015, van 19.30 tot 22.40 uur
Aanwezig – raadsvergadering 28 oktober 2015, van 19.30 tot 22.20 uur
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BESLUITENLIJST gemeenteraad Hof van Twente, 27 en 28 oktober 2015
Onderwerp
1.
Opening en mededelingen

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vaststellen besluitenlijst van
de vergadering van 6 oktober
en het verslag van de
informerende
raadsbijeenkomst van 7
oktober 2015

De besluitenlijst en het verslag worden
vastgesteld.

4.

Vaststellen adviezen
ingekomen stukken

De ingekomen stukken worden vastgesteld.

5.

Vragenhalfuur gemeenteraad

Er zijn geen vragen.

6.

Spreekrecht burgers

Hiervoor heeft zich niemand gemeld.

7.

Actieve informatieplicht
collegeleden / terugkoppeling
Gemeenschappelijke

Wethouder SCHOLTEN:
1. Het boekje en USB van Plan Mooi
Markelo zijn uitgereikt. Nader

Stemming

Onderwerp
Regelingen

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden
onderzoek wordt gedaan naar
verkeersmaatregelen, subsidietraject
en bestemmingsplanwijziging.
2. De technische vragen over de
begroting zijn beantwoord. Over de
wegen volgt een aparte raadsbrief.
3. Door vrijval in het fonds aandelen
Essent wordt € 918.000 uitgekeerd,
info volgt.

Stemming

Mevrouw ROHAAN koppelt terug uit de
Regioraadsvergadering van 15 oktober.
De volgende Regioraad is op 11
november, ze vraagt reacties vooraf aan
haar door te geven.
8.

Tweede bestuursrapportage
over de programmabegroting
2015

9.

Programmabegroting 2016
“Nieuwe energie”

1. De tweede bestuursrapportage 2015
inclusief de autonome ontwikkelingen
2015-2019 wordt vastgesteld;
2. De 7e wijziging van de
programmabegroting 2015 wordt
vastgesteld;
3. Het positieve saldo van de autonome
ontwikkelingen wordt toegevoegd aan
de Algemene Reserve.

Toezeggingen:
1. Overzicht meest voorkomende
subsidies in het kader van herijking
subsidiebeleid;
2. Raadsbrief MFV Markelo met
planning en inzicht in Programma
van Eisen

De raad heeft
unaniem
besloten conform
het
collegevoorstel.

Toezeggingen:
1. Onderhoud wegen: raadsbrief over
achterstallig onderhoud en de
ontwikkeling van de budgetten.
2. Vergunningverlening: uitleg
stikstofplafond in bestemmingsplan
buitengebied en aantallen
vergunningen.
3. Raadsbrief cultuurmakelaar en

Het voorstel
wordt op 10
november 2015
ter besluitvorming
aan de raad
voorgelegd.

Onderwerp

Besluit

10.

1. de perspectiefnota grondexploitaties
2015, inclusief de hierin opgenomen
herzieningen van de exploitatieopzetten
vast te stellen;
2. de benodigde totaalkredieten middels
vaststellen van de
begrotingswijzigingen behorend bij de
exploitatieopzetten beschikbaar te
stellen;
3. het complex de Esch III in Markelo te
ontwikkelen en na vaststelling van het
bestemmingsplan in exploitatie te
nemen.

Perspectiefnota
Grondexploitaties

Toezeggingen / bijzonderheden
Cubahof.

De raad heeft
unaniem
besloten conform
het
collegevoorstel.

De vergadering wordt geschorst tot
28 oktober 2015
11.

Heropening en mededelingen

De VOORZITTER deelt mee dat het
college heeft besloten De Mossendam
beschikbaar te stellen voor
noodcrisisopvang vluchtelingen. Het gaat
om maximaal 200 personen voor de duur
van vijf dagen. Omwonenden zijn per
brief geïnformeerd. COA moet hier nog
mee instemmen. Donderdag 5 november
a.s. is er een informatiebijeenkomst in de
Reggehof.
Mevrouw ROHAAN leest de brief van
mevrouw Grevenstuk voor m.b.t.
Regiovervoer.

12.

Spreekrecht burgers

Stemming

Hiervoor heeft zich niemand gemeld.

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden

Stemming

13.

Beleidsnota Grootschalige
duurzame energiebronnen

1. In te stemmen met de beleidsnota
Grootschalige duurzame
energiebronnen als uitgangspunt voor
aanvragen voor zonneparken en
windturbines;
2. In te stemmen met het vertalen van de
uitgangspunten in de beleidsnota naar
de relevante verordeningen en
regelingen, zodat deze ter
besluitvorming aan de raad kunnen
worden voorgelegd.

De raad heeft
unaniem
besloten conform
het
collegevoorstel.

14.

Oprichting Energiebedrijf

Met betrekking tot het oprichten van en
deelname aan Coöperatie Zuiver Hof van
Twente U.A. geen nadere wensen of
bedenkingen in te brengen als bedoeld in
artikel 160 lid 2 Gemeentewet.

De raad heeft
unaniem
besloten conform
het
collegevoorstel.

15.

Regionale Vervoersvisie
“Samen op weg”

16.

Regeling Regio Twente en de
bedrijfsvoeringorganisatie
Twentebedrijf

Wethouder VAN ZWANENBURG deelt
mee dat de gemeenten op 28 oktober
2015 unaniem hebben besloten voor de
ingangsdatum per 1 juli 2017.
Besluitvorming kan wel in de volgende
raadsvergadering plaatsvinden op basis
van een gewijzigd voorstel.

Op 24 november
2015 wordt een
gewijzigd voorstel
aan de raad
voorgelegd.

1. De Regeling Regio Twente in zijn geheel Het voorzitterschap wordt overgenomen
te wijzigen, zoals bijgevoegd bij dit besluit door mevrouw Rohaan.
en;
 met de andere Twentse raden een
Twenteraad te vormen om het gesprek
te voeren over regionale
samenwerking en de betrokkenheid
van raden bij deze regionale

De raad heeft
unaniem
besloten conform
het
collegevoorstel.

Onderwerp

Besluit
Toezeggingen / bijzonderheden
samenwerking;
 samen met de andere Twentse raden
voor de Twenteraad een presidium in
te stellen, dat tot taak krijgt de
bijeenkomsten van de Twenteraad
voor te bereiden;
 een lid af te vaardigen naar het
presidium van de Twenteraad;
 de Regeling Regio Twente aan het
einde van elke zittingsperiode van de
raad te evalueren en hierbij de
eventuele overdracht van
raadsbevoegdheden te betrekken.
 het AB van Regio Twente te verzoeken
een raadsadviescommissie in te stellen
alsmede geen limiet te voeren op het
aantal commissies/
portefeuilleberaden.
1. het college van burgemeester en
wethouders toestemming te verlenen om
de Regeling Twente-bedrijf te treffen, zoals
bijgevoegd bij dit besluit.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2015.

De griffier,

De voorzitter,

Stemming

