
  

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad 

  

Aanwezig: 

CDA 

VVD 

PvdA 

Gemeente Belangen 

D66 

SP 

GroenLinks 

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

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

(Onder)voorzitter — 

Gríffier Mr. A Venema 

(geanonimiseerd)

Besluitenlijst 

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 23 juni 2020 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

  

  

  

  

      ingekomen stukken     

Agenda-/Onderwerp Amendementen en overige toevoegingen/wijzigingen|Besluit 

punt 

1. Opening en De vergadering wordt geopend. Er zijn meldingen 

mededelingen van afwezigheid van ien 

zal later aansluiten. 

is er om 19:57. 

2. Vaststellen agenda PvdA kondigt een motie vreemd aan de orde aan. _ |Besloten wordt om de agenda vast te stellen. 

Deze zal aan het einde van de vergadering worden 

behandeld. 

3. Spreekrecht burgers | N za! bij agendapunt 13 inspreken. 

4. Vaststellen Besloten wordt de besluitenlijst van 15 

besluitenlijst van de september 2020 vast te stellen. 

vergadering van 15 

september 2020 

5. Vaststellen adviezen De adviezen ingekomen stukken worden 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

vastgesteld. 
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Agenda-| 

punt 

Onderwerp Amendementen en overige toevoegingen/wijzigingen 
Besluit 

  

Vragenhalfuur 

gemeenteraad 

M stet vragen over de verbouw van de 

Rabobank in Delden. Wethouder Meulenkamp zegt 

toe schriftelijk terug te komen op de laatste vraag 

van de PvdA. Deze vraag zal deze week nog 

beantwoord worden. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

M M stelt vragen over lichtmasten langs (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

provinciale wegen. 

  

  

Actieve informatieplicht/ 

Terugkoppeling 

Gemeenschappelijke 

Regelingen 

Geen aanmeldingen. 

  

7a.     Toelichting situatie 

Covid19   Burgemeester Nauta licht de huidige stand van 

zaken toe.     
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Agenda- Onderwerp Amendementen en overige Besluit Stemverhouding 

punt toevoegingen/wijzigingen 

8. Vergaderschema raad |/Dit punt wordt als hamerstuk Besloten wordt: Fractie | Voor | Tegen 

2021 behandeld. Het vergaderschema voor de raad vast (DA 8 

te stellen zoals weergegeven in de bij 

dit besluit behorende bijlage. VD f 0 

Pvd A B 

GB 2 0 

D66 2 

SP 

GL 1 0 

9. 2e bestuursrapportage |Motie afvalscheiding wordt Besloten wordt: Fractie | Voor | Tegen 

2020 en ingediend door D66, PvdA, 1. de tweede bestuursrapportage 2020 CDA b b 

begrotingswijziging GroenLinks en de SP. inclusief de autonome ontwikkelingen 

2020- 2024 vast te stellen; VD # 

Er wordt een informerende raad  |2. de 7e wijziging van de PvdA 3 o 

toegezegd over afval in het programmabegroting 2020 vast te GB 2 

voorjaar. stellen; 

3. het positieve saldo van de autonome D66 _2 

ontwikkelingen 2020 ten gunste te SP 2 o 

brengen van de Algemene reserve GL i 
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Agenda- Onderwerp Amendementen en overige Besluit Stemverhouding 

punt toevoegingen/wijzigingen 

MOTIE |Motie afvalscheiding De motie wordt verworpen. Fractie | Voor | Tegen 

CDA DD 9 

VVD 0 4 

PvdA B 

GB 0 2 

D66 2 

ISP 2 

GL f 

10. Goedkeuring twee e E onthoudt zich  |Besloten wordt: Fractie | Voor | Tegen 

projecten binnen van stemming. 1. inte stemmen met het cofinancieren [cpA b o 

programma van het programma Groene 

biodiversiteit Wethouder Scholten zegt toe dat /Schoolpleinen en hiervoor een \D f 

de voorwaarden die het CDA maximumbedrag van € 95.000,- PvdA 3 o 

extra heeft benoemd, beschikbaar te stellen uit het GB 2 

meegenomen zullen worden. programma Biodiversiteit (19 scholen x 

€5.000,-) D68 2 

2. in 2021 een vervolg te geven aan de SP 2 

pilot akkerranden en hiervoor € GL b 

25.000,- te reserveren uit het 

programma Biodiversiteit. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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        3. het complex de Esch 3 ontwikkelen 

en na vaststelling van het 

bestemmingsplan in exploitatie te 

nemen. 

  

  

  

  

  

  

  

      

Agenda-| Onderwerp Amendementen en overige Besluit Stemverhouding 

punt toevoegingen/wijzigingen 

11. Versterking eigen Besloten wordt: Fractie | Voor | Tegen 

vermogen Enexis 1.intestemmenmethet verstrekken [cpA l 

van een converteerbare hybride lening 

van € 1.403.998 overeenkomstig VD l 0 

het verzoek van Enexis Holding N.V., |PvdA 3 

omdat het past in de uitoefening van de GB 2 b 

publieke taak van de gemeente Hof van 

Twente; D66 2 

2. geen zienswijze in te dienen, over de |SP e 

mogelijkheid tot toekomstige omzetting GL 4 

van de lening in aandelen in Enexis; 

3. het college de bevoegdheid te geven 

tot verstrekken van deze geldlening. 

12. Perspectiefnota Besloten wordt: Fractie | Voor | Tegen 

Grondexploitaties 2020 1. de perspectiefnota Grondexploitaties cpA g 

2020, inclusief de hierin opgenomen 

herzieningen van de \D f 

exploitatieopzetten, vast te stellen; PvdA 3 0 

2. de benodigde totaalkredieten door GB l 

middel van vaststelling van de 6e 

begrotingswijziging van de D66 2 0 

programmabegroting 2020 beschikbaar SP 2 

te stellen; GL 4 
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        736.950 weer te storten in de 

voorziening groot onderhoud 

gebouwen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Agenda-| Onderwerp Amendementen en overige Besluit Stemverhouding 

punt toevoegingen/wijzigingen 

13. Uitvoering e E spreekt in. Dit agendapunt komt in de Fractie| Voor | Tegen 

woonwagenbeleid raadsvergadering van 24 november CDA b 

terug. 

9 wo b b 

PvdA 0 

GB 0 0 

D66 0 

SP b 

GL 0 

14. Meer Jaren Onderhouds Besloten wordt: Fractie| Voor | Tegen 

Planning (MJOP) 2020- 1. het Meer Jaren Onderhoud Planning [cpA o 

2029 (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2020- VVD 

gemeentelijk vastgoed 2029 vast te stellen. # 

2. de verhoging van de jaarlijkse PvdA 0 3 

storting in de Voorziening groot GB o o 

onderhoud gemeentelijke gebouwen 66 o b 

met € 312.970 mee te nemen bij de 2e 

Berap 2020 en de in ISP o 2 

de algemene reserve gereserveerde € |GL 0 4 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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Agenda-| 

punt 

Onderwerp 

  

Amendementen en overige 

toevoegingen/wijzigingen 

Besluit 

Stemverhouding 

  

  

MOTIE 

  

Motie vluchtelingen 

      

De motie wordt aangenomen. 
Fractie Voor 

Tegen 
  

ICDA 

  

VVD 

  

PvdA 

  

GB 

  

D66 

  

ISP 

  

GL   SLD       

De griffier, 

Mr. A. Venema 

De voorzitter, 

Drs. H.A.M. Nauta MPM 
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