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Agenda-
nummer 

Zaaknummer - onderwerp Afzender Afdoeningsvoorstel Resultaat vergadering 

IS01 1056989 Klacht over afwikkeling meldingen openbare verlichting 
langs voetpad J. Kroezestr. en D. Nijhoffstr. 

van der Plas, R.W. (Initiator) In handen van het college ter afdoening Nog niet toegekend 

IS02 1057262 Rapportage De Boete belicht over de uitvoering van de 
Fraudewet door gemeente, UWV en SVB 

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (Initiator) 

voor kennisgeving aannemen Nog niet toegekend 

IS03 1057239 Link naar artikel leerstijlmonitor cartoonisten en het 
recht om tre beledigen! 

Witteman (Initiator) voor kennisgeving aannemen Nog niet toegekend 

IS04 1056967 Verzoek aanpassen APV-bepaling over overnachten 
kampeerauto's 

Koppenberg (Initiator) in handen stellen van het college ter 
voorbereiding op oordeelsvorming in de 
politieke markt en besluitvorming in de 
raad 

Nog niet toegekend 

IS05 1057865 Dossier Huttenveldsweg nabij 14 Bouwkundig Bureau Beltman 
(Gemachtigde) 

In handen stellen van het college ter 
voorbereiding op oordeelsvorming in de 
politieke markt en besluitvorming in de 
raad 

Nog niet toegekend 

IS06 1058415 Uitnodiging en factsheet namens de Twentse 
Gezinshuizen 

Gezinshuis de Kantelaar (Initiator) Voor kennisgeving aannemen Nog niet toegekend 

IS07 1057635 Jaarplan 2015 RIEC Oost Nederland RIEC Oost Nederland (Initiator) voor kennisgeving aannemen Nog niet toegekend 

IS08 1058027 Brandbrief m.b.t. Jeugd en alcohol en paracommercie Koninklijke Horeca Nederland (Initiator) In  handen stellen van het college ter 
afdoening, de raad informeren 

Nog niet toegekend 

IS09 1058864 Informatie over plastic draagtassen in het winkelkanaal 
en milieu-impact 

NRK Verpakkingen (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Nog niet toegekend 

IS10 1059364 Uitnodiging voor overleg voortgang stand van zaken 
binnen de Stg. OSG Hengelo 

Stichting OSG Hengelo (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. De griffie 
doet een datumsuggestie richting de 
ambtelijk contactpersoon. 

Nog niet toegekend 

IS11 1059698 Zienswijze Wilderinkshoek 2014 Tennet TSO B.V. (Initiator) In handen van het college ter 
voorbereiding op besluitvorming in de 
raad 

Nog niet toegekend 

IS12 1059676 Aangenomen motie afvalwaterinjecties NAM door 
gemeente Dinkelland 

Gemeente Dinkelland (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Nog niet toegekend 

IS13 1060223 Wob-verzoek vuurwerkverbod gemeente Hengelo J. Verwijs (Initiator) In handen van het college ter afdoening Nog niet toegekend 

IS14 1060453 Overlast dumpen huisvuil naast afvalcontainer 
Langelermaatweg 

Timmerman - Stakenkamp, M.J. 
(Initiator) 

in handen van het college ter afdoening Nog niet toegekend 
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Voorbereid door Lange, Ellen 
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