AGENDA RAADSVERGADERING 20 APRIL 2021
Aanvang 19.30 uur

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Informatie vanuit het college
4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking
5. Vragenhalfuur
6. Open debatronde
7. Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 6 april 2021
8. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 maart 2021
9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Lattrop, Dorpsstraat 70”
Het voorstel is:
1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de papieren en de digitale versie van
het bestemmingsplan ‘Lattrop, Dorpsstraat 70’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.LATBPDORPSSTRAAT70-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.1774.LATBPDORPSSTRAAT70-VG01 vast te stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen;
4. het beeldkwaliteitsplan 'Ontwikkeling woningbouw ten noorden van de H.H. Simon en Judaskerk te
Lattrop' als bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet vast te stellen.
10. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Denekamp, Nordhornsestraat 55”
Het voorstel is:
1. om 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 "Denekamp, Nordhornsestraat 55" met de identificatiecode NL.IMRO.1774.DENBPNORDHORNSTR55-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen;
2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.1774.DENBPNORDHORNSTR55-VG01 vast te stellen;
3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen.
11. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Noord Deurningen, Johanninksweg 1a t/m 1c
Het voorstel is:
1. om 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 ‘Noord Deurningen,

Johanninksweg 1a t/m 1c’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.NDEBPJOHANNINK1A1C-VG01 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.1774.NDEBPJOHANNINK1A1C-VG01 vast te stellen;
3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen.
12. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Almelosestraat 68, hotelappartementen”
Het voorstel is:
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 ‘Almelosestraat 68,
hotelappartementen’ met de identificatiecodeNL.IMRO.1774.OOTBPALMELOSEST68-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.1774.OOTBPALMELOSEST68-VG01 vast te stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen;
4. de zienswijzen voor een gedeelte over te nemen.
13. Voorstel inzake voorontwerp RES 1.0
Het voorstel is:
1. Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES Twente 1.0 als strategisch koersdocument.
2. Commitment op de gezamenlijke ambitie van de 14 Twentse gemeenten, waterschappen en provincie:
a. Samen willen we in 2030 in Twente 1,5 Terawattuur (Twh) duurzaam elektriciteit opwekken met een
combinatie van wind- en zonne-energie, waarbij elke gemeente zelf verantwoordelijk is voor de eigen
bijdrage in Gwh. Hierbij is overprogrammering in de planfase mogelijk nodig, vanwege te verwachten
planuitval (op basis van ervaring is dat 30%).
b. De uitwerking van de Regionale Structuur Warmte voor Twente.
3. Akkoord te gaan met de (proces)afspraken om te komen tot de RES Twente 1.0.
4. Akkoord te gaan met het gewijzigde bod van de Noordoost Twentse gemeenten van 225 GWh en de
stuurgroep van de RES Twente te verzoeken het gewijzigde bod in de definitieve RES Twente 1.0 te
wijzigen.
5. Eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 (via moties) kenbaar te maken aan het
College van B&W.
14. Voorstel inzake beleid huisvesten arbeidsmigranten
Het voorstel is:
Het Beleid huisvesten arbeidsmigranten vast te stellen.
15. Sluiting

