AGENDA RAADSVERGADERING 26 MEI 2015
Aanvang 19.30 uur

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Informatie vanuit het college

4.

Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

5.

Vragenhalfuur

6.

Open debatronde

7.

Ingekomen stukkenlijst d.d. 12 mei 2015

8.

Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 31 maart 2015 en 21 april
2015

(het verslag van de besloten raadsvergadering van 21 april 2015 ligt voor de raadsleden
ter inzage bij de griffier)
9.

Voorstel inzake het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2015
Het voorstel is:
de Algemene plaatselijke verordening 2015 vast te stellen.

10.

Voorstel inzake vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, herstel Kuiperberg 2013
Het voorstel is:

1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit

2.
3.
11.

Voorstel inzake afgeven verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een
multifunctionele recreatieve voorziening aan de Dorpsstraat 94 te Lattrop
1.
2.

12.

ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan Buitengebied,
herstel Kuiperberg 2013 met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPKUIPERBERG013-0401 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode Kuiperberg_ond_0401 vast te stellen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen
sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro.

Het voorstel is:
Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een
multifunctionele recreatieve voorziening (verblijfsaccommodatie en dagrecreatie) aan de Dorpsstraat
94 te Lattrop;
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als de definitieve verklaring van
geen bedenkingen, indien geen zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning zijn ingediend.

Voorstel inzake kenbaar maken zienswijze ten aanzien van het risicoprofiel, beleidsplan 20162019 en programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Twente (VRT)
Het voorstel is:
zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Twente

13.

Voorstel kennis te nemen van de ontwerp-begrotingen 2016 van de gemeenschappelijke
Regelingen Regio Twente, Stadsbank Oost Nederland, Crematoria Twente, Top-Craft BV /
GR-WOT

Het voorstel is:
Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2016 van de gemeenschappelijke regelingen Regio
Twente, Stadsbank Oost Nederland, Crematoria Twente en Top-Craft BV/GR-WOT en af te zien van
het indienen van een zienswijze.

14.

Sluiting

