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Vergaderingsgegevens

3 Voorstel inzake vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018 (19:39)
Toelichting
Op grond van de Wet Milieubeheer zijn gemeenten verplicht een gemeentelijk rioleringsplan
(GRP) vast te stellen. Het voorgaande GRP was geldig tot en met 2012. Met de vaststelling
van het GRP Tubbergen-Dinkelland 2013-2018 met het bijbehorende kostendekkingsvoorstel
wordt opnieuw voldaan aan de planverplichting uit de Wet Milieubeheer.
apr16-raadsvrstl GRP 2013-2018.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsbesl GRP 2013-2018.pdf ( versie 1 )
apr 16-GRP.pdf ( versie 1 )
2 Presentatie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) door de heer Bosma, afdelingshoofd Openbare Ruimte
Toelichting
IBOR is een methodiek voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte: beheer en
Onderhoud vinden plaats op basis van tevoren gegeven kwaliteitsniveua’s met daaraan
gerelateerde budetten. Noaberkracht zal volgens IBOR gaan werken.
3 Voorstel inzake vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018 (20:17)
Toelichting
Op grond van de Wet Milieubeheer zijn gemeenten verplicht een gemeentelijk rioleringsplan
(GRP) vast te stellen. Het voorgaande GRP was geldig tot en met 2012. Met de vaststelling
van het GRP Tubbergen-Dinkelland 2013-2018 met het bijbehorende kostendekkingsvoorstel
wordt opnieuw voldaan aan de planverplichting uit de Wet Milieubeheer.
apr16-raadsvrstl GRP 2013-2018.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsbesl GRP 2013-2018.pdf ( versie 1 )
apr 16-GRP.pdf ( versie 1 )
Schorsing

(20:48)

4 Voorstel inzake vaststelling jaarrekening 2012 grondexploitaties en collegebesluit Grondprijsbrief 2013
Toelichting
Jaarlijks worden alle grondexploitaties herzien. De boekwaarde zoals deze is opgenomen in
de financiële administratie van de gemeente is verantwoord, de nog te realiseren kosten en
opbrengsten zijn opnieuw begroot en de grondprijzen uit de grondprijsbrief 2013 zijn
verwerkt. Daarnaast is de fasering van de opbrengsten, het te verwachten aantal te verkopen
bouwkavels per jaar, bijgesteld.
Daarnaast is vanuit de raad het verzoek gekomen de grondprijsbrief 2013 te bespreken tijdens een
raadscommissie.
apr16-raadsvrstl grondexploitaties jaarrek 2012.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsbesl grondexploitaties jaarrekening 2012.pdf ( versie 1 )
apr09-collegebesl grondprijsbrief.pdf ( versie 1 )
5 Kwartaalrapportage 3e en 4e kwartaal 2012 Top-Craft BV/WOT

(21:40)

Toelichting
Vanuit de raad is het verzoek gekomen deze brief te agenderen voor een raadscommissie
6 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

(21:46)

Toelichting
Vanuit de raad is verzocht periodiek informatie uit te wisselen inzake de Gemeenschappelijke
Regelingen

(21:05)

(19:39)

