BESLUITENLIJST gemeenteraad Hof van Twente, 6 oktober 2015, van 19.30 tot 22.00 uur
Aanwezig: zie bijlage
Onderwerp
1.
Opening en mededelingen

Besluit
Wegens ziekte is de heer Keizer afwezig.

2.

Vaststellen agenda

Agendapunt 12 “Oprichten van en deelname aan
Coöperatie Zuiver Hof van Twente U.A.” komt te
vervallen. De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vaststellen besluitenlijst
van de vergadering van
25 augustus 2015 en de
verslagen van de
informerende
bijeenkomsten 16 en
23 september 2015

De besluitenlijst en verslagen worden vastgesteld.

4.

Vaststellen adviezen
ingekomen stukken

De ingekomen stukken worden vastgesteld.

5.

Vragenhalfuur
gemeenteraad

Toezeggingen / bijzonderheden

Mevrouw Olde Reuver of Briel (D66)
verzoekt de raadsbrief Omgang met
afschrijvingsreserves te voegen bij de
programmabegroting 2016


De heer Bergman (PvdA):
puntensystematiek voor
huurwoningen

Stemming

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden
Wethouder Meulenkamp doet
navraag bij de corporaties of de
huurdersverenigingen betrokken
zijn bij de gewijzigde systematiek.


Mevrouw Nijhof (CDA): donatie
Wawollie aan politieke partij PVV.
De gestelde vragen worden door
wethouder Scholten beantwoord
zonder schriftelijke afdoening.

6.

Spreekrecht burgers

Er zijn geen aanmeldingen.

7.

Actieve informatieplicht
collegeleden/
terugkoppeling
Gemeenschappelijke
Regelingen



Wethouder Scholten meldt dat de
rapportage geluidsmetingen spoor
wat later wordt verwacht en ter
kennisname van de raad wordt
gebracht. September bleek niet
haalbaar.



Wethouder Scholten meldt naar
aanleiding van de motie van de
gemeenteraad (d.d. 25-08-15) over
verwijdering asbestdaken een
goed gesprek te hebben gehad
met Gedeputeerde Lievers.
Gezamenlijk wordt gewerkt aan
een planmatige aanpak.
De gedeputeerde en de wethouder
zijn bovendien uitgenodigd voor
een hoorzitting van de Tweede
Kamercommissie in november
2015.

Stemming

Onderwerp
7.1 Raadsbrief Reactie college
op motie over bestemmingsreserve Vitens in
relatie tot de vorming van
een Fonds ESP

Besluit

8.

Treasurystatuut 2015

Het Treasarystatuut 2015 wordt vastgesteld.

9.

Regeling Regio Twente en
de bedrijfsvoeringsorganisatie Twentebedrijf

Toezeggingen / bijzonderheden
Er wordt een informerende avond
belegd voor de raad over de
systematiek van afschrijvingen en
reserves.

Stemming

De raad heeft
unaniem besloten
conform het
collegevoorstel.
Het voorzitterschap wordt
overgenomen door mevrouw Bruins.
Op 15 oktober 2015 vindt een extra
regioraadsvergadering plaats en op
27 oktober 2015 buigt de raad zich
opnieuw over het voorstel. Gelet op de
korte tussenliggende tijd is nog niet
bekend of een aangepast voorstel
voorgelegd kan worden.

10.

Bestemmingsplan
Buitengebied Hof van
Twente, herziening Oude
Borculoseweg 11
Diepenheim

Het bestemmingsplan Buitengebied Hof van
Twente, herziening Oude Borculoseweg 11 te
Diepenheim wordt gewijzigd vastgesteld. Tevens
wordt het beeldkwaliteitsplan vastgesteld.
Gedeputeerde Staten van Overijssel wordt verzocht
te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen
bekendmaking binnen 6 weken.

De raad heeft
unaniem besloten
conform het
collegevoorstel

11.

Bestemmingsplan
Buitengebied Hof van
Twente, herziening
Deldensestraat 111 te
Goor

Het bestemmingsplan Buitengebied Hof van
Twente, herziening Deldensestraat 111 te Goor
wordt gewijzigd vastgesteld zonder daarbij een
exploitatieplan vast te stellen.
Gedeputeerde Staten van Overijssel wordt verzocht
te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen
bekendmaking binnen 6 weken.

De raad heeft
unaniem besloten
conform het
collegevoorstel

Onderwerp
12. Oprichten van en
deelname aan Coöperatie
Zuiver Hof van Twente
U.A.
13. Motie Twence

Besluit
Vervallen

De raad is tegen verkoop van Twence voor in ieder
geval de komende tien jaar, tenzij er zich een
wezenlijk andere situatie voordoet die het
noodzakelijk maakt om tot een heroverweging op dit
punt te komen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 2015.
De griffier,

De voorzitter,

Toezeggingen / bijzonderheden

Stemming

De raad heef unaniem
besloten de
aangepaste motie aan
te nemen.

Aanwezig – raadsvergadering 6 oktober 2015
CDA

P.A.M. Ankersmid, R.H.J. Buschers, C.J.H. Doeschot-Workel, P.M.I.M. Gerritsjans, A.H. Mulder MSc, Y.T. Nijhof-Sander
(fractievoorzitter), A.J.M. Pierik, M.M.B. Uitdewilligen, A. Zandvoort

PvdA

J.W.M. ter Avest, R. Bergman, P.W. Hilbrink-Dekker, F. Rijkens (fractievoorzitter)

VVD

G. Bruins-Veltkamp (fractievoorzitter), J.B. Elbert, drs. T.W. Reijnders, E.A.M.T. te Riele-Ottenschot

Gemeente Belangen

B.J. Nijenhuis, J. Rohaan-Vlijm (fractievoorzitter), J.W. Titshof-Leushuis

D66

A. Olde Reuver of Briel-Bosveld (fractievoorzitter), C. Vinkenvleugel, A.R. de Visser

SP

J.C.H. Kalter QC

Portefeuillehouders

P. van Zwanenburg, drs. W.J.H. Meulenkamp, H.J. Scholten

Afwezig

R.P.R. Keizer

Voorzitter

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

Ondervoorzitter

G. Bruins-Veltkamp

Griffier

Mr. A. Venema

Besluitenlijst

M. Zweers

