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Vragenhalfuur gemeenteraad
PvdA:
       1.  De Regio heeft rond de RES besloten inwoners van de regio mee te laten bepalen     
            wat er in de RES van de Regio komt te staan. 
            Vraag: Hoe verhoudt zich dat met de positie van onze Raad m.b.t. de plannen in het  
            kader van de RES? De Regio stelt dat deze inbreng door de regioraad wordt  
            meegewogen. Wat als de adviezen van deze kleine groep willekeurig gekozen 
            burgers indruist tegen de opvattingen van de raad van onze gemeente? Bijv. omdat 
            men besluit dat er een zoekgebied voor windmolens in onze gemeente zou moeten 
            komen?

2. De PvdA-fractie heeft jaren geleden n.a.v. een initiatief van D66, om onmiddellijk over
te gaan op omgekeerde afvalinzameling, nadrukkelijk gesteld daar niet voor te voelen
als er niet nadrukkelijker maatwerk komt voor plattelandsgemeenten. Dit omdat we 
bang zijn dat ouderen en mensen met een beperking anders in de problemen zouden
komen. Vorige week heeft de PvdA deze kwestie weer aan de orde gesteld bij een 
bijeenkomst voor raadsleden bij Twente Milieu. 
Na afloop van deze bijeenkomst kwam de persoon die deze bijeenkomst leidde met 
de opmerking dat zijn organisatie wel een oplossing had voor dit probleem. Feitelijk 
gaat het om een soort piepsysteem waarbij de container op afroep kan worden 
opgehaald. Men zou dit systeem graag willen uitproberen in onze gemeente. 
Vraag: is de wethouder bereid om op korte termijn over deze mogelijkheid een 
gesprek wil aangaan met Twente Milieu en of hij de raad vervolgens wil berichten of 
een en ander mogelijkheden biedt om het omgekeerd inzamelen eerder in te voeren?
Overigens biedt dit systeem ook nog andere voordelen maar omwille van de scherpte
m.b.t. het onderwerp waarover de PvdA zich zorgen maakt beperken wij ons bij deze 
tot de hiervoor gestelde vraag, er vanuit gaande dat bij de beantwoording van onze 
vraag en het door ons gevraagde gesprek die onderdelen vanzelf wel aan de orde 
zullen komen. 

3. De Staten van de provincie Overijssel hebben naar de mening van de PvdA unaniem 
een onverstandig en een op verkeerde informatie gebaseerd besluit genomen 
rondom afvalverbranding bij Twence. De PvdA is er altijd vanuit gegaan dat 
vuilverbranding een tussenoplossing is en dat verbranding van afval, om in de termen
van de provincie te blijven, zo snel mogelijk uitgefaseerd moet worden ten gunste van
hergebruik. Tevens zijn we er vanuit gegaan dat zo lang vuilverbranding van niet te 
hergebruiken afval noodzakelijk is, het volledig past in het streven naar 
duurzaamheid om de warmte die daarmee ontstaat te gebruiken om energie te 
besparen dan wel om de warmte zoveel mogelijk te gebruiken voor 
verwarmingsdoeleinden. We zijn er tevens vanuit gedaan dat Twence zich in 
voldoende mate bewust is van de eindigheid van de mogelijkheid om woningen op 
deze manier te verduurzamen en dat er mogelijk nu al gezocht wordt naar 
alternatieven voor als vuilverbranding is uit gefaseerd als gevolg van het door 
gemeenten opgelegde hergebruik van alle dan wel zoveel mogelijk afval. 
Vraag: gaat de PvdA hierbij uit van verkeerde veronderstellingen. Zo niet, hoe is dan 
te verklaren dat er in de Staten unaniem een motie wordt aangenomen waarbij de 
provincie lijkt uit te spreken om geen medewerking aan dit zeer belangrijke 
duurzaamheidsproject te verlenen. Is het College bekend dat de provincie vaker dit 
soort besluiten neemt zonder precies te weten wat er aan de orde is. Tevens vragen 
we ons af wat de gemeente(n) zelf gaan doen om de provincie beter te informeren 
opdat ze terugkomen op dit besluit? 



SP: 
heeft het college al een standpunt ingenomen of en hoe wij bijdragen aan de ijsbaan 
Enschede? En zo ja wat verwacht het college bij te dragen?

CDA: 
De afgelopen maanden zijn er enkele berichten verschenen over handhaving. Er zijn 
berichten verschenen rondom de handhaving bij Johnny’s en nu is onlangs de boete van 
Calimero in Goor ingetrokken. Enige tijd geleden was er ook een bericht in de krant over de 
handhaving bij Groengas Goor. Het gaat het CDA bij deze vraag niet direct om een 
toelichting op deze individuele cases want dat is niet gebruikelijk en valt ook onder privacy 
en verantwoordelijkheid van het college. Wel wil het CDA vragen, na aanleiding van o.a. 
deze cases, of het college kan aangeven hoe het op dit moment staat met de handhaving en
of wij het handhaven binnen de Hof van Twente voldoende in de beheersing hebben in 
samenwerking met o.a. de politie.

Actieve terugkoppeling:
Wethouder Scholten: reactie provincie windbeleid.
Burgemeester Nauta: Onderzoek veiligheidsgevoel
                                    Verkiezingen 15 maart 2023


