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Openbare besluitenlijst B&Wvergadering College Tubbergen
d.d. 12 februari 2019.

De openbare besluitenlijst van 12 februari 2019 vast te stellen.

33173

Meerjarenbeleidsplan Politie 2019- •
2022

De raad voorstellen om de inhoud van het
meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 te
onderschrijven en geen wensen of bedenkingen kenbaar
te maken.

Op basis van artikel 38b van de Politiewet hoort de
burgemeester de gemeenteraad over het meerjarenbeleidsplan
van de politie. Omdat het college zich kan vinden in de inhoud
van het meerjarenbeleidsplan heeft het college besloten om de
raad voor te stellen de inhoud van het meerjarenbeleidsplan
Politie 2019-2022 te onderschrijven en geen wensen of
bedenkingen kenbaar te maken.

33947

Het wijzigingsplan "Buitengebied, 1.
Hamweg 4 Albergen" wordt

op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit

Het wijzigingsplan "Buitengebied, Hamweg 4 Albergen" is
vastgesteld. Op de locatie Hamweg 4 te Albergen wordt 913 m2
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nvt

vastgesteld

2.

ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale
versie van het wijzigingsplan "Buitengebied, Hamweg 4
Albergen" met de identificatiecode
NL.IMRO.0183.BUIBPHAMWEG-VG01 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te
stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
code vast te stellen.

landschap ontsierende voormalige agrarische bebouwing
gesloopt en wordt de agrarische bedrijfsbestemming omgezet
naar 'Wonen'. In ruil hiervoor wordt aan de Laagsestraat 10 te
Ootmarsum (gem. Dinkelland) in het kader van het Dinkellandse
Rood voor Rood beleid inpandig een bestaand bedrijfspand een
woning gebouwd.

33250

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan "Buitengebied,
Snoeymansweg 13 te Haarle" vast
te stellen.

De raad wordt voorgesteld 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 "Buitengebied,
Snoeymansweg 13 te Haarle" met de identificatiecode
NL.IMRO.0183.BUIBPSNOEYMANSWG13-VG01
met de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd
vast te stellen;
2.
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.0183.BUIBPSNOEYMANSWG13-VG01
vast te stellen.

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
"Buitengebied, Snoeymansweg 13 te Haarle" vast te stellen. Het
bestemmingsplan voorziet in het vergroten van het
bestemmingsvlak 'Maatschappelijk' ten behoeve van de aanleg
van 19 extra parkeerplaatsen. Tevens wordt de mogelijkheid
voor een bedrijfswoning en het hobbymatig houden van dieren
meegenomen in het bestemmingsplan, deze onderdelen zijn met
de vaststelling van het bestemmingsplan "Tubbergen
Buitengebied 2016" abusievelijk vervallen.

32822

Uitvoeringsnotitie
Woonwagenlocatie Verdistraat

1.

Op basis van de vastgestelde Uitvoeringsnotitie kan de
woonwagenlocatie weer in gebruik genomen worden, deze in
eigendom overgedragen worden aan de Woningstichting
Tubbergen. Gezamenlijk met de corporatie en de politie zorg
dragen voor een goed woonklimaat op en rond de
woonwagenlocatie. Met de omwonenden is de herinrichting van
de directe omgeving afgestemd.

2.

De Uitvoeringsnotitie Woonwagenlocatie Verdistraat
Tubbergen vast te stellen en de hieruit voortvloeiende
acties uitvoeren.
Wethouder Volmerink namens het college de
Uitvoeringsnota laten ondertekenen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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