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Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aangenomen

36146

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

De openbare besluitenlijst van 5 maart 2019 vast te stellen.

nvt

35429

integrale cliëntondersteuning in
Twente

1. in te stemmen met de subsidieaanvraag integrale
cliëntondersteuning in regio Twente samen met Menzis en de
GGD van Twente zoals beschreven in bijgevoegd projectplan.
2. in te stemmen met de uitvoering van het projectplan ‘’
Integrale cliëntondersteuning in Twente 2019-2021’’ mits de
gevraagde subsidie zoals beschreven in het projectplan door het
ministerie van VWS wordt verstrekt.
3. opnieuw het aangepaste projectplan voor te laten leggen
ter besluitvorming door het college, wanneer de subsidie niet
conform het bovengenoemde projectplan wordt toegekend door
het ministerie van VWS

Het college heeft ingestemd met de deelname aan de regionaal in
te dienen subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS voor
integrale cliëntondersteuning in Twente. Zij heeft haar akkoord
gegeven op de uitvoering van het projectplan Integrale
cliëntondersteuning in Twente 2019-2021. Weliswaar onder de
voorwaarde dat de gevraagde subsidie zoals beschreven in het
projectplan door het ministerie van VWS wordt verstrekt.
Wanneer de subsidie niet conform het projectplan wordt
toegekend, zal het projectplan hierop worden aangepast en
opnieuw te besluitvorming aan het college worden voorgelegd.
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34325

Benoeming lid Adviesraad Sociaal De heer Karel Maathuis te benoemen als lid van de Adviesraad 
Domein Tubbergen
Sociaal Domein Tubbergen (ASDT).

34925

vaststelling nota Bodembeheer
De raad voor te stellen:
'Twentsbeleid veur oale groond 2.0 1.
De samenwerking tussen de Twentse gemeenten en het
en regionale bodemkwaliteitskaart
waterschap Vechtstromen voor het ontgraven en
Twente
toepassen van grond in Twente voort te zetten en het
2.

3.

35563

Ter inzage leggen ontwerp
bestemmingsplan Langemaatsweg
9 te Geesteren

1.

2.

Wij zetten het al bestaande Twentse beleid voort voor het
ontgraven en toepassen van grond. Hiertoe is de bestaande Nota
bodembeheer met de bijbehorende bodemkwaliteitskaart
geactualiseerd en wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
Alle deelnemende gemeenten en het Waterschap Vechtstromen
bestaande beleid te actualiseren.
gebruiken vanaf nu hetzelfde beleid. Dit vereenvoudigt het
De Nota bodembeheer regio Twente ‘Twents beleid veur hergebruiken van grond binnen Twente, verlaagt de kosten voor
oale groond 2.0’ en de Regionale bodemkwaliteitskaart de gebruikers en draagt bij aan een duurzaam bodemgebruik.
Twente vast te stellen.
De provinciale wegbermenkaart 'Bodemkwaliteitskaart
wegbermen provinciale wegen regio Twente' vast te
stellen en toe te voegen aan het bodembeheergebied.
Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan
'Buitengebied, Langemaatsweg 9 te Geesteren' en
gedurende 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 koste

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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De ASDT heeft in 2018 afscheid genomen van
verschillende leden. Door de heer Maathuis te benoemen
als lid, is de ASDT weer op volledige sterkte.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, Langemaatsweg 9
te Geesteren' wordt ter inzage gelegd. Met het
ontwerpbestemmingsplan worden een schuur met
asbesthoudende golfplaten van 514 m2 gesloopt en ingezet voor
de schuur voor schuur regeling. De bouwlocaties bevinden zich
aan de Postweg 22 en Bornsestraat 66 te Saasveld in de
gemeente Dinkelland.

