Besluitenlijst
Vergadering d.d.
Tijdstip

26 februari 2019
Van 19.30 uur tot 21:00 uur

Locatie

Gemeentehuis Hof van Twente
de Höfte 7, Goor

Aanwezig:
CDA

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

VVD

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

PvdA

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.C.H. Kalter QC (fractievoorzitter), J.F. Stevens

GroenLinks

Drs. W.C. Sanchez (fractievoorzitter)

Portefeuillehouders

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

Afwezig

R.J. Bijleveld, O. Bordes

Voorzitter

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

(Onder)voorzitter

J. Rohaan-Vlijm

Griffier

Mr. A. Venema

Besluitenlijst

Denise ter Horst

Opening, agenda en spreekrecht burgers
1. Opening en mededelingen
De vergadering wordt geopend. Er zijn meldingen van verhindering van
de heren Bordes (PvdA) en Bijleveld (CDA).
2. Vaststellen agenda
D66 wil punt 9 ‘’Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hof van
Twente – herziening Weldam 2018’’ graag bespreken.
De PvdA had twee moties aangekondigd, hiervan zullen ze er vandaag
een indienen. Deze motie wordt aan het einde van de agenda behandeld.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Spreekrecht burgers
De heer Hissink inzake mediwiet.
Besluitenlijst en ingekomen stukken
4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 5 februari 2019
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
5. Vaststellen adviezen ingekomen stukken
De adviezen worden vastgesteld.
Informatie en vragen
6. Vragenhalfuur gemeenteraad
De heer Elbert namens de VVD:
Naar aanleiding van de explosie in de ligboxenstal met emissiearme vloer
aan de Enterbroekweg in Markelo.
1. Hoeveel stallen in de gemeente Hof van Twente zijn uitgerust met
dit type of vergelijkbaar met dit type aanwezig in de gemeente Hof
van Twente?
2. Bent U bereid om op korte termijn een mogelijk veiligheid protocol
te verstrekken aan de gebruikers van deze vloeren zodat herhaling
mogelijk voorkomen kan worden?
3. Wij vragen U om op korte termijn samen met de Provincie er bij de
Minister van Landbouw op aan te dringen onderzoek te laten doen
naar de veiligheid van emissiearme vloeren in rundveestallen die
gebruikt moeten worden bij nieuwbouw, als er geen gesloten
systeem is met een luchtwasser?
Wethouder Meulenkamp antwoordt: De verzekeraar doet momenteel
onderzoek naar oorzaak en ook LTO gaat een onderzoek instellen. De
wethouder wil graag eerst de uitkomsten van deze onderzoeken
afwachten. De wethouder zal de raad informeren over de uitkomsten.
7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling Gemeenschappelijke
Regelingen
Voor dit agendapunt zijn er geen aanmeldingen.
Hamerstukken
8. Budgetoverheveling 2018 naar 2019
Vastgesteld.

9. Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente – herziening
Weldam 2018
Wordt op verzoek van D66 als bespreekstuk behandeld.
D66: het lijkt alsof er voor Weldam een uitzondering wordt gemaakt op het
bestaande beleid. Is dat zo? Daarnaast is er in de gemeente niet echt
vraag naar dit soort woningen in onze gemeente. Waarom wordt dit dan
gebouwd?
Wethouder Meulenkamp: Deze uitzondering is in 2012 gemaakt. Er is
toen veel gesloopt en er is toen besloten daar iets anders voor terug te
bouwen. Daar wordt nu invulling aan gegeven. De afspraak uit 2012 wordt
nu nagekomen.
Het bestemmingsplan wordt vastgesteld.
10. Afgeven verklaring van geen bedenkingen Holterweg ong. (nabij 28) in
Markelo
De raad besluit conform voorstel.
Vastgesteld.
Moties
11. Motie spoorverbinding Amsterdam-Berlijn ingediend door PvdA, SP, VVD,
D66 en GroenLinks
Unaniem aangenomen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 maart 2019
De griffier,

De voorzitter,

