Besluitenlijst
Vergadering d.d.
Tijdstip

9 juli 2019
Van 19.30 uur tot 23:15 uur

Locatie

Gemeentehuis Hof van Twente
de Höfte 7, Goor

Aanwezig:
CDA

R.H.J. Buschers, R.J. Bijleveld, ing. J.H. van Groningen-Lantink,
A.H. Mulder MSc, Y.T. Nijhof-Sander (fractievoorzitter), A.J.M.
Pierik, E.H.J.M. Raanhuis, A. Zandvoort

VVD

G. Bruins-Veltkamp (fractievoorzitter), J.B. Elbert, drs. T.W.
Reijnders , E. Scheperman

PvdA

O. Bordes , R. Rijkens (fractievoorzitter), H.G.J. Sligman, drs. H.J.
Wevers

Gemeente Belangen B.J. Nijenhuis, J. Rohaan-Vlijm (fractievoorzitter),
J.W. Titshof-Leushuis
D66

A. Olde Reuver of Briel-Bosveld (fractievoorzitter), drs. B. Sayin

SP

J.F. Stevens

GroenLinks

Drs. W.C. Sanchez (fractievoorzitter)

Portefeuillehouders

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

Afwezig

M.H.M. Doeschot-Reuver, J.C.H. Kalter QC (fractievoorzitter),

Voorzitter

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

(Onder)voorzitter

J. Rohaan-Vlijm

Griffier

Mr. A. Venema

Besluitenlijst

Denise ter Horst

Opening en agenda en spreekrecht burgers
1. Opening en mededelingen
Er zijn meldingen van afwezigheid van mevrouw Doeschot-Reuver en
de heer Kalter.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Besluitenlijst en ingekomen stukken
3. Spreekrecht burgers
Er zijn geen aanmeldingen.
4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 18 juni 2019
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
5. Vaststellen adviezen ingekomen stukken
D66 stelt voor om de ingekomen motie van de gemeente Twenterand in
handen te stellen van het college in plaats van voor kennisgeving aan te
nemen. Dit is akkoord.
Het CDA vraagt of het college bereid is om net als de gemeente Bergen
te vragen om ondersteuning bij de gesprekken met het Rijk als het gaat
om de invoering van de omgevingswet. Wethouder Scholten geeft aan
dat dit onderwerp momenteel alle aandacht heeft en dat het overal
onder de aandacht gebracht wordt.
De adviezen ingekomen stukken worden vastgesteld.
Informatie en vragen
6. Vragenhalfuur gemeenteraad
PvdA, mevrouw Sligman: Twents grondwater onder de maat. In een
artikel te lezen in de Tubantia staat dat de kwaliteit van grondwater in
Twente achteruit is gegaan. Voor onze gemeente geldt dat voor het
waterwingebied bij de Herikerberg in Goor. Dit is de conclusie van de
rekenkamer oost-Nederland.
Is het college hiervan op de hoogte?
Gaat het college actief met deze problematiek aan de slag?
Wethouder Scholten antwoordt: Het college is op de hoogte en is al
jarenlang actief om dit probleem op te lossen.
CDA, de heer Mulder: In het Hofweekblad van afgelopen week stond een
verslag van de politie ten tijde van het Schoolfeest in Goor. Wat het CDA
opviel en verontrust is het feit dat er lachgaspatronen zijn aangetroffen op
het feestterrein. “Verkoop, handel en bezit zijn niet strafbaar” schrijft de
politie. Uit berichten in de media blijkt dat onschuldige geachte roesjes
van lachgas toch gevaarlijker voor de gezondheid zijn dan gedacht.
De politie “ zou graag zien dat de gemeente stappen onderneemt tegen
het toenemende gebruik ervan onder jongeren”.
Is het college van plan om aan de oproep van politie gehoor te geven?
Welke stappen worden in dat kader dan overwogen om het gebruik van
lachgas in het algemeen te ontmoedigen?

Burgemeester Nauta antwoordt: Er zijn maatregelen genomen maar
deze zijn lastig te handhaven omdat het niet bij wet verboden is. We
zouden eerder iets in de preventieve sfeer kunnen doen. Het enige wat
we konden doen is aan de organisatoren vragen het in de huisregels op
te nemen dat gebruik van lachgas niet mocht. In Twents verband gaan
we een lobby richting Den Haag om te wetgeving te veranderen.
CDA, de heer Raanhuis: In 2020 vieren wij dat het 75 jaar geleden is
dat Nederland en ook de gemeente Hof van Twente is bevrijd van de
Duitse bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het is
waarschijnlijk het laatste lustrum waarin de oorlogsgeneratie en mogelijk
nog enkele bevrijders bedankt kunnen worden voor hun daden. Het
CDA vind het belangrijk om de herdenking van de oorlog levend te
houden, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid
door te geven aan nieuwe generaties.
Het CDA vraagt zich af of er voldoende financiële middelen gereserveerd
zijn ter ondersteuning van maatschappelijke initiatieven voor de viering
van 75 jaar Vrijheid in 2020?
Wanneer er een goed onderbouwd plan komt, dan kan men ook
aanspraak maken op de subsidie die de Provincie Overijssel voor het
herdenkingsjaar beschikbaar stelt. Is het college bekend met de
mogelijkheid van het aanvragen van deze subsidie bij de provincie
Overijssel? En zijn hierover al de contacten gelegd?
Burgemeester Nauta antwoordt: De contacten zijn gelegd en we zijn al
een aantal maanden bezig met 75 jaar bevrijding. Zij is nu bezig om een
overzicht te krijgen van alle initiatieven. We weten nog niet hoeveel
gelden er mee gemoeid zijn. We gaan eerst binnen de exploitatie zoeken
naar geld en anders kan het eventueel via de tweede berap. Er wordt
gekeken naar cofinanciering.
7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling Gemeenschappelijke
Regelingen
Geen aanmeldingen.
Meningvormend
8. Begroting 2020 van de Omgevingsdienst Twente
Het voorzitterschap gaat naar de ondervoorzitter, mevrouw Rohaan. De
heer Pierik neemt tijdens de behandeling van dit agendapunt plaats op
de tribune.
Het punt van de extra kosten zal tijdens een volgende raadsvergadering
terug op de agenda komen. Burgemeester Nauta kan de raad dan ook
de huidige stand van zaken meedelen.
Het voorstel is aangenomen.
De PvdA dient een motie in: motie gemeenschappelijke regelingen.
Alle fracties behoudens de VVD stemmen voor. De motie wordt
aangenomen.

Besluitnemend
9. Kadernota 2020
CDA: dient een motie in.
Motie Stad- en dorpsraden: ingetrokken. De wethouder doet de
toezegging dat hij verwacht dat de subsidie verstrekt gaat worden. Als
dat niet zo blijkt te zijn, dient het CDA de motie alsnog in.
Motie regeling verbetering biodiversiteit: unaniem aangenomen.
PvdA: dient drie moties in.
Motie compensatie Vitensgelden: aangenomen. Voor: PvdA, VVD en
CDA. Tegen: GemeenteBelangen, SP, GroenLinks en D66.
Motie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap:
unaniem aangenomen.
Motie cultuurnota: unaniem aangenomen.
GemeenteBelangen: dient een motie in en een amendement.
Motie verkenning sociale behoefte: De tweede bullit onder
‘’overwegende dat’’ vervalt. De motie wordt verworpen. Voor:
GemeenteBelangen, SP, D66 en GroenLinks. Tegen: PvdA, VVD en
CDA.
Motie groenonderhoud t.b.v. toerisme en VTE: aangehouden.
Amendement dekking verkeerssituatie Markelo: verworpen. Voor:
GemeenteBelangen, SP, D66 en GroenLinks. Tegen: VVD, CDA en
PvdA.
D66: dient een motie in en twee amendementen.
Motie JOGG: unaniem aangenomen.
Motie stresstest Plein onder de Platanen: aangehouden.
Amendement herstructurering openbare ruimte: verworpen. Voor:
GemeenteBelangen, SP, D66 en GroenLinks. Tegen: VVD, CDA en
PvdA.
Amendement vergoeding oud papier: verworpen. Voor:
GemeenteBelangen, SP, D66 en GroenLinks. Tegen: VVD, CDA en
PvdA.
SP: dient drie moties in.
Motie lichtvoucher: verworpen. Voor: GemeenteBelangen, SP, D66 en
GroenLinks. Tegen: VVD, CDA en PvdA.
Motie zorgbuurthuizen: verworpen. Voor: SP, GemeenteBelangen, D66
en GroenLinks. Tegen: CDA, VVD, PvdA.
Motie onderzoek ontwikkeling wijkvoorzieningsverenigingen:
aangehouden.
GroenLinks: Dient geen moties in. Dient een amendement in.
Motie bevordering biodiversiteit in programma biodiversiteit:
aangehouden.
Motie stimulering opwaardering infrastructuur fietsmobiliteit:
ingetrokken.
Motie druk af van hemelwaterafvoer: aangehouden.
Motie global goals: aangehouden.
Motie natuurvriendelijke bestrijdingsmiddelen: aangehouden.
Motie zon-op-ieder-huis project: aangehouden.
Amendement dekking investeringen in ICT: verworpen. Voor:
GemeenteBelangen, SP, D66 en GroenLinks. Tegen: VVD, CDA en
PvdA.

GroenLinks, SP, D66 en GemeenteBelangen stemmen niet in met de
voorliggende kadernota 2020. VVD, CDA en PvdA stemmen wel in met
de voorliggende kadernota. De kadernota 2020 wordt vastgesteld.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2019
De griffier (plv.),

De voorzitter,

H.M. Meerman

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

