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Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aangenomen

40130

Openbare besluitenlijst B&Wvergadering Tubbergen d.d. 16
april 2019

De openbare besluitenlijst d.d. 16 april 2019 vast te stellen.

nvt

39949

Jaarrekening Noaberkracht 2018

Kennis nemen van de jaarstukken 2018 Noaberkracht
overeenkomstig het aangeboden document en deze aan te
bieden aan de raad van de gemeente Tubbergen teneinde deze
in de gelegenheid te stellen om hun wensen en bedenkingen
weer te geven.

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de
eigen financiële verordening is Noaberkracht verplicht om
jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en
beheer.

Kennis te nemen van het voordelig resultaat van € 523.000
welk als volgt wordt bestemd:
•
toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar
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De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie
van de bedrijfsvoeringsorganisatie over het boekjaar 2018.

€ 491.000;
•
toevoeging aan reserve bedrijfsvoering € 32.000.
De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen.
39923

Begroting 2020
Bedrijfsvoeringsorganisatie
Noaberkracht

•

•
•

Kennis te nemen van de begroting 2020 van
bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen
De begroting 2020 voor wensen en bedenkingen door te
sturen aan de gemeenteraad
De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in te
dienen

Er is kennis genomen van de begroting 2020 van Noaberkracht.
Besloten is om de begroting 2020 voor wensen en bedenkingen
door te sturen aan de gemeenteraad en om de gemeenteraad voor
te stellen geen zienswijzen in te dienen.

39114

Benoeming leden stembureaus
voor het Europees Parlement op
donderdag 23 mei 2019

De voorzitters en leden van de 13 stembureaus en één mobiel
stembureau, leden van de telteams en de voorzitter en de leden
van het Gemeentelijk Stembureau (GSB)voor het Europees
Parlement op donderdag 23 mei 2019 conform de bijgevoegde
lijsten benoemen.

De voorzitters en leden van de 13 stembureaus en één mobiel
stembureau, leden van de telteams en de voorzitter en de leden
van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) voor de verkiezingen
voor het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 zijn
conform de bijgevoegde lijsten benoemd.

39369

Deregulering planregels

1.

Instemmen met de 'Notitie deregulering onder de
Omgevingswet' en waar nodig de aanpassing(en)
meenemen in het veegplan voor de Kernen en
Buitengebied
De raad meenemen in het proces door het presenteren
van de notitie in de commissie Ruimte en Economie.

Het college heeft besloten om in te stemmen met de 'Notitie
deregulering onder de Omgevingswet' en waar nodig de
aanpassing(en) mee te nemen in het veegplan voor de Kernen en
Buitengebied. Daarnaast zullen nog een tweetal punten uit de
notitie aan de orde komen ten tijde van de opstelling van de
omgevingsvisie/omgevingsplan.

Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan
"Buitengebied, Langemaatsweg 2 Geesteren" en het
plan gedurende een periode van 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.

Het ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied, Langemaatsweg 2
Geesteren" wordt ter inzage gelegd. Het wijzigingsplan voorziet
in een gewijzigde situering van het agrarisch bouwvlak om zo de
bouw van een machineberging met stro- en voeropslag en een
uitbreiding van de melkstal mogelijk te maken. De oppervlakte
van het bouwvlak wordt niet vergroot.

2.
39362

Het ontwerpwijzigingsplan
"Buitengebied, Langemaatsweg 2
Geesteren" wordt ter inzage
gelegd.

1.

2.

Besluitenlijst collegevergadering 23 april 2019

38660

Ontwerpbestemmingsplan "Kanaal 1.
NZ 33 Albergen, Oude Uelserdijk
12 Mander en Pöttersweg 3
Manderveen"
2.

3.

Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Kanaal
NZ 33 Albergen, Oude Uelserdijk 12 Mander en
Pöttersweg 3 Manderveen" 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 voor de Oude Uelserdijk 12 een
ontwerpbeeldkwaliteitsplan als bedoeld als
welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet ter
inzage gelegd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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Het ontwerpbestemmingsplan "Kanaal NZ 33 Albergen, Oude
Uelserdijk 12 Mander en Pöttersweg 3 Manderveen" wordt ter
inzage gelegd. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om
door middel van de rood voor rood regeling een extra woning te
realiseren aan de Oude Uelserdijk 12 en een inpandige
bedrijfswoning aan de Kanaal NZ 33. Ook wordt er voor de
Oude Uelserdijk 12 een beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Er
hoeft geen exploitatieplan ter inzage gelegd te worden.

