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Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aangenomen

34135

Openbare besluitenlijst B&Wvergadering College Tubbergen
d.d. 5 februari 2019.

De besluitenlijst van 5 februari 2019 vast te stellen.

nvt

34092

doorontwikkeling Soweco

College neemt kennis van de raadsbrief van het AB Soweco
omtrent de doorontwikkeling van Soweco, almede van de
presentatie van de wethouder omtrent Soweco aan de
raadscommissie van 4 februari jl. Het college besluit de
raadsbrief ter kennisname door te sturen aan de raad

Het college neemt kennis van de raadsbrief van het AB Soweco
alsmede van de presentatie van de wethouder van 4 februari aan
de raad.
Het college stuurt de raadsbrief door aan de raad.

33752

Volmacht voor opdracht aan
gemeente Hengelo voor inkoop
ambulante hulpverlening voor
personen met verward gedrag

Bijgevoegde volmacht ondertekenen waarin:
1.
de taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de
afspraken in het kader van de samenwerking ambulante
begeleiding van personen met verward gedrag zijn

De gemeente Hengelo is gemandateerd om namens de gemeente
Tubbergen ambulante begeleiding en opvang buiten
kantoortijden voor personen met verward gedrag én acute
psychosociale problematiek in te kopen voor een pilotperiode
van 1-1-2019 tot 1-7-2019.
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2.

33218

Implementatie inkoop Wmo en
Jeugdhulp 2019

1.
2.

opgenomen, en
de gemeente Hengelo voor de gemeente Tubbergen als
uitvoerder optreedt voor het aangaan van een
inkooprelatie voor de periode van 1-1-2019 tot 1-7-2019
met de aanbieder voor ambulante hulpverlening voor de
bereikbaarheid en taken die daarmee samenhangen.
Het college neemt kennis van het advies voor afronding
en borging project implementatie inkoop Twents Model.
Het college neemt kennis van onderliggende financiële
onderbouwing voor dekking van incidentele personele
inzet in 2019, ten behoeve van de realisatie van
openstaande projectresultaten en verdere borging van
het project, binnen de afdeling sociaal domein.

Het college heeft kennis genomen van het advies voor afronding
en borging project implementatie inkoop Twents Model. Het
college heeft daarnaast kennis genomen van de onderliggende
financiële onderbouwing voor dekking van incidentele personele
inzet in 2019, ten behoeve van de realisatie van openstaande
projectresultaten en verdere borging van het project, binnen de
afdeling sociaal domein.

33384

Bestemmingsplan ‘Geesteren,
Harmelinksweg 3’

De raad voorstellen om:
1. op grond van artikel 3.1 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
bestemmingsplan ‘Geesteren, Harmelinksweg 3’ met de
identificatiecode
NL.IMRO.0183.GEEBPHARMELINKWEG3-VG01 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.0183.GEEBPHARMELINKWEG3-VG01 vast te
stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen
exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van kosten van
de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen
gronden anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12,
tweede lid, van de Wro;

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Geesteren,
Harmelinksweg 3’ met de identificatiecode
NL.IMRO.0183.GEEBPHARMELINKWEG3-VG01 vast te
stellen. Het bestemmingsplan ziet op de realisering van een
vrijstaande woning.

28206

Bestemmingsplan Tubbergen
Buitengebied 2016 veegplan

In te stemmen met het starten van de planologische procedure
teneinde te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan

In 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Tubbergen
Buitengebied 2016 vastgesteld. Gebleken is dat er enkele
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Tubbergen Buitengebied 2016 Veegplan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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omissies in het plan zitten. Daarnaast is het nodig gebleken het
plan op enkele onderdelen te verduidelijken dan wel aan te
vullen.

