LIJST INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Raadsvergadering d.d. 24 april 2012
Agendanummer: A5
OMSCHRIJVING

VOORSTEL

1

De Overijsselse Ombudsman. Biedt het jaarverslag
2011 van de Overijsselse Ombudsman aan (473979)

Voor kennisgeving aannemen

2

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.
Zendt begrotingsbrief 2013 waarin aandacht wordt
geschonken aan het proces Financieel Toezicht in
aanloop naar gemeentebegrotingen 2013 (473638)

In handen van het college ter
afdoening; de commissie bestuur
informeren

3

Het Presidium van de Raad van Dinkelland. Motie
gemeenteraad Dinkelland 20 maart 2012
Beleidsuitgangspunten Natura 2000, Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS) en Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) (474153)

Voor kennisgeving aannemen

4

Van Zelm c.s. Advocaten. Inspraakreactie namens ABO In handen van het college ter
voorbereiding; de commissie fysiek
Holding B.V. te Doorn en Kool Vastgoed B.V. te
horen via reactienota
Rosmalen betreffende voorontwerp bestemmingsplan
Hengelo Zuid deelgebied Breemarsweg en omstreken
(474313)

5

Van Zelm c.s. Advocaten. Deelt mede dat in de brief
van 16 februari 2012 van ABO Holding B.V. m.b.t.
uitwerkingsplan Hart van Zuid mede namens Van
Deursen Group te Rosmalen wordt ingediend niet
correct is; dit moet zijn Kool Vastgoed B.V. te
Rosmalen.

6

Ter Braak Dranken. Is van mening dat de raad nog een In handen van het college ter
uitspraak moet doen op de door de ondernemersvere- voorbereiding; de commissie fysiek
horen via reactienota
niging Esrein ingediende visie voorontwerp
bestemmingsplan Hart van Zuid en verzoekt deze
samen met het voorontwerp bestemmingsplan
Hengelo-Zuid (Industriestraat-Breemarsweg e.o.) ter
visie te leggen (474541)

7

Gemeente Dinkelland. Aangenomen motie
gemeenteraad van Dinkelland op 20-03-2012 m.b.t.
kinderpardon (474494)

Voor kennisgeving aannemen

8

Raadsgriffie Gemeente Wierden. Motie van de
gemeenteraad van Wierden over de inzet van de
dierenpolitie (474584)

Voor kennisgeving aannemen

9

Commissie voor de milieueffectrapportage.
Toetsingsadvies over de MER uitbreiding De
Zuivelhoeve b.v. (475078)

In handen van het college ter
voorbereiding; de commissie fysiek
horen via reactienota

10

Commissie Veiligheid en Overlast Dichtersbuurt.
Afschrift email gericht aan college van B&W m.b.t.
huidige stand van zaken in de Dichtersbuurt i.v.m. de
plannen van de gemeente om het cameratoezicht te
willen beëindigen (475204)

In handen van het college ter
afdoening: de commissie bestuur
informeren

11

Gemeenteraad gemeente Westland. Motie van de Raad Voor kennisgeving aannemen
van de gemeente Westland inzake treurige
vertrekregeling die is aangenomen in de raadsvergadering van 20 maart 2012 (474612)

In handen van het college ter
voorbereiding; de commissie fysiek
horen via reactienota

De bijbehorende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Hengelo, 16 april 2012
namens het raadspresidium,
de voorzitter,

de heer J.W.M. Harink

