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39542

Openbare besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 9 april 2019

De openbare besluitenlijst d.d. 9 april 2019 vast te stellen.

nvt

38883

Invulling aan nieuwe taken in de
kader van Ondermijning

Akkoord gaan met het voorstel om al dan niet samen met de
gemeente Oldenzaal (dan op basis van 50 - 50) een werving te
starten voor een beleid/juridische medewerker ten behoeve van
de uitvoering van de werkzaamheden voortkomend uit de taak
Ondermijning. De medewerker deel uit laten maken van het
team juristen handhaving om kwetsbaarheid zoveel mogelijk te
voorkomen.

Op basis van het toenemen van het aantal zaken en het
ontbreken van voldoende specialistische juridische kennis zal (al
dan niet samen met de gemeente Oldenzaal op basis van 50 -50)
een werving plaatsvinden naar een beleid/juridische medewerker
ten behoeve van de aanpak van Ondermijning. De dekking van
de kosten zullen worden gevonden door een beroep doen op de
post onvoorzien uit de begroting 2019 (1e programma-journaal
2019).
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39261

Cultuurprofiel Regio Twente

1. kennisnemen van het projectplan/voorstel van de proeftuin
‘Maakplaatsen & Generators’ als onderdeel van het
cultuurprofiel van de regio Twente.
2. De aanbiedingsbrief aan de minister van OCW door
wethouder Bekhuis mede laten ondertekenen.

Het college heeft kennis genomen van het projectplan/voorstel
van de proeftuin "Maakplaatsen & Generators" als onderdeel
van het cultuurprofiel van de regio Twente en laat de
aanbiedingsbrief aan de minister van OCW door wethouder
Bekhuis ondertekenen.

39003

Deelname Manifest
Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen

1.

Deel te nemen aan het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen
Mandateren van wethouder Bekhuis voor de
ondertekening van het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen

Het college heeft besloten Wethouder Bekhuis te mandateren
voor het ondertekenen van het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen. Door het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen te ondertekenen laten we enerzijds zien
dat er binnen de gemeente aandacht is voor het circulaire
inkopen. Anderzijds geeft het de gemeente de mogelijkheid nog
meer gebruik te maken van de kennis en expertise die rondom
het Manifest georganiseerd wordt door verdere deelname aan de
leernetwerken van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, gebruik te maken van de advisering en kennis te
delen met andere overheidsorganisaties.

37988

Samenwerking Milieu,
Duurzaamheid en Afval (MDA)
Regio Twente

1. Ingestemd met de samenwerking Milieu, Duurzaamheid en
Afval (MDA) 2020-2025 Regio Twente, met als uitgangspunt
dat de taken en bevoegdheden van de Regio Twente
onveranderd blijven;
2. De structurele kosten, zijnde € 3.040 kunnen worden gedekt
uit de in de meerjarenbegroting opgenomen post
"Uitvoeringsplan Duurzaamheid".
3. De Regio Twente schriftelijk informeren over de
instemming.

De bestuursopdracht Milieu, Duurzaamheid en Afval 2017-2018
vormt de basis voor de regionale samenwerking op gebied van
de Milieu-, Duurzaamheid- en Afval-taken, nadat dit taakveld
per 1 januari 2017 op basis van het advies van de
Visitatiecommissie meegegaan is in de bezuinigingsopdracht
voor Regio Twente. De Twentse gemeenten hebben vervolgens
de wens uitgesproken om op basis van een coalition of the
willing te willen blijven samenwerken. De afzonderlijke colleges
hebben daarna medio 2018 ingestemd met verlenging van de
bestaande bestuursopdracht met 1 jaar tot 2020. Het
voorliggende voorstel voorziet in een continuering van de
samenwerking over de periode 2020-2025.

38802

Het ontwerpbestemmingsplan
"Binnenveldsweg 68 Tubbergen,
Agelerweg 18 Reutum en
Langemaatsweg 3 Geesteren"
wordt ter inzage gelegd

1.

Het ontwerpbestemmingsplan "Binnenveldsweg 68 Tubbergen,
Agelerweg 18 Reutum en Langemaatsweg 3 Geesteren" wordt
ter inzage gelegd.
Het plan voorziet in de realisatie van één compensatiewoning
aan de Binnenveldsweg 68 te Tubbergen en één
compensatiewoning aan de Agelerweg 18 te Reutum in ruil voor
de sloop van ruim 2351 m² aan landschap ontsierende

2.

2.
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Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan
"Binnenveldsweg 68 Tubbergen, Agelerweg 18 Reutum
en Langemaatsweg 3 Geesteren" en gedurende zes
weken ter inzage leggen.
Het rood voor rood ontwerpbeeldkwaliteitsplan als
bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 12a

3.

38662

Ontwerpbestemmingsplan
"Walboersweg 62-64
Harbrinkhoek"

1.

2.

3.

Woningwet conform de inspraakverordening 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.

bebouwing. Aan de Langemaatsweg 3 - 5 wordt alleen gesloopt
en is sprake van een ontmenging van een intensieve veehouderij.
Ook wordt er voor de Agelerweg 18 en Binnenveldsweg 68 een
beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd.

Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan
"Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek" en het plan 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.
Er wordt een ontwerpbeeldkwaliteitsplan als bedoeld als
welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet ter
inzage gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan "Walboersweg 62-64
Harbrinkhoek" wordt ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan
maakt het mogelijk om middels de rood voor rood regeling drie
extra woningen te realiseren op het perceel Walboersweg 62-64
te Harbrinkhoek. Ook wordt er een beeldkwaliteitsplan ter
inzage gelegd. Er hoeft geen exploitatieplan ter inzage gelegd te
worden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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