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Samenvatting

Vaststelling openbare besluitenlijst Deze lijst wordt vastgesteld
vorige vergadering
Uitnodigingen

Zie bijgaande lijst

Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aangenomen

31869

Openbare besluitenlijst d.d. 8
januari 2019

De openbare besluitenlijst d.d. 8 januari 2019 vast te stellen

nvt

30829

Beleidskader verbonden partijen
2019

1.

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het
"Beleidskader verbonden partijen 2019" vast te stellen. Tevens
heeft het college de "Spelregels bestuur en toezicht verbonden
partijen" vastgesteld en kennis genomen van het "Overzicht
verbonden partijen".

2.
3.
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De raad voorstellen om het "Beleidskader verbonden
partijen 2019" vast te stellen
Vast stellen van de "Spelregels bestuur en toezicht
verbonden partijen"
Kennis nemen van het "Overzicht verbonden partijen"

31669

Pilot Praktijkondersteuner
Ingestemd met de overeenkomst 'Pilot POH-GGZ Jeugd.
huisartsen Jeugd (GGZ) Tubbergen De overeenkomst namens de gemeente Tubbergen laten
ondertekenen door de portefeuillehouder.
De raad informeren met een raadsbrief.

Vanuit het projectplan 'praktijkondersteuner huisartsen jeugd
(GGZ)' is door gemeente Tubbergen, GGD Twente en
deelnemende huisartsen Tubbergen besloten om per 1-04-2019
een praktijkondersteuner Jeugd voor 18,5 uur in Tubbergen in te
zetten. Om deze samenwerking optimaal te borgen is er een
overeenkomst 'Pilot POH-GGZ Jeugd' opgesteld door de
betrokken partijen.
Op 16 januari 2019 zal deze overeenkomst getekend worden
door de wethouder namens het College van Burgemeester en
Wethouders, het hoofd gezondheidszorg GGD Twente en de
afgevaardigde van de deelnemende huisartsen.

31601

Het wijzigingsplan ‘Buitengebied,
Itterbeekweg 6 Langeveen’ wordt
vastgesteld.

1. op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) de papieren en de digitale versie van het wijzigingsplan
‘Buitengebied, Itterbeekweg 6 Langeveen’ met de
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIWPITTERBEEKWEG6VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te
stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.0183.BUIWPITTERBEEKWEG6-VG01 vast te
stellen;

Het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Itterbeekweg 6 Langeveen’
kan worden vastgesteld. Het wijzigingsplan ziet op het omzetten
van de bestemming 'Agrarisch' naar de bestemming 'Wonen' op
het perceel Itterbeekweg 6 te Langeveen, zodat de huidige
planologische situatie in overeenstemming wordt gebracht met
het feitelijke gebruik van het erf, namelijk één
woonbestemming.

30595

Het ontwerpbestemmingsplan
'Tubbergen, Kloosteresweg 10'
wordt ter inzage gelegd.

1.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Tubbergen, Kloosteresweg 10'
wordt ter inzage gelegd.
Het plan voorziet in de realisatie van een nieuwe loods voor het
ter plaatse aanwezige akkerbouwbedrijf en de planologische
inpassing van een bestaande houtzagerij.

2.

28624

prestatieafspraken met
Woningstichting Tubbergen,
jaarschijf 2019

Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan
'Tubbergen, Kloosteresweg 10' en vanaf 23 januari 2019
zes weken ter inzage leggen;
Er wordt in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de
Wro geen exploitatieplan ter inzage gelegd, omdat er
sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12,
tweede lid, van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten.

In te stemmen met de Jaarschijf 2019 ter uitvoering van de
raamovereenkomst prestatieafspraken 2016-2020 gemeente
Tubbergen, Woningstichting Tubbergen en de
Huurdersvertegenwoordiging van deze stichting
Aldus vastgesteld in de vergadering van
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Het college stemt in met de Jaarschijf 2019 als nadere
uitwerking van de raamovereenkomst prestatieafspraken 20162020 tussen de gemeente Tubbergen, Woningstichting
Tubbergen en de Huurdersvertegenwoordiging van de stichting.
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