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Agenda-
nummer 

Onderwerp Afzender Afdoeningsvoorostel Resultaat vergadering 

IS01 1080907 Open brief aan Raad en College m.b.t. het nieuwe 
stadskantoor 

van Dam, J.B.T. (Initiator) betrekken bij de bespreking van het voorstel 
alternatieve huisvesting (nr 1076174)) in de 
Poltieke martk van 9 juni en raad van 24 juni 2015 

Vastgesteld 

IS02 1081371 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Veegplan 2014 Gasunie Transport Services B.V. 
(Initiator) 

In handen van het college ter voorbereiding op 
besluitvorming in de raad 

Vastgesteld 

IS03 1081345 Uitnodiging samenwerken en leren voor herstel van 
de bodem 

Stichting Leven met de aarde 
(Initiator) 

In handen van het college ter afdoening Vastgesteld 

IS04 1081746 Verslag jaarverslag activiteiten Bureau Hengelo 2014 Stichting Bureau Hengelo (Initiator) voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 

IS05 1081958 Aanbevelingen voor gesprekken van gemeente met 
burger over zorg en ondersteuning 

Ieder(in) (Initiator) voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 

IS06 1081841 Vraag om gesprek - reactie mbt aanvaarde motie 
cliëntenparticipatie 

WMO Clientenraad (Initiator) In handen stellen van de griffie ter afdoening. 
Betrekken bij de aangenomen motie en de 
toezegging van wethouder Bron in de 
raadsvergadering van 10 juni jl. 

Vastgesteld 

IS08 1080769 Reactie op oproep tot behoud gevel Hijsch-gebouw Siemerink, B.J.H. (Initiator) In handen van het college ter afdoening Vastgesteld 

IS08 1080758 Oproep tot behoud gevel Hijschgebouw Vollenbroek, P. (Initiator) in handen van het college ter afdoening Vastgesteld 

IS09 1080757 Reactie op bezuinigingen m.b.t. cultuur, met name 
op kamermuziek 

Gilissen, L.P.M. (Initiator) Betrekken bij de behandeling van het 
voorgenomen besluit omtrent de bezuinigingen en 
de maatschappelijke takenverkenning (nr. 
1070834) tijdens de Raadsvergadering van 10 
juni. 

Vastgesteld 

IS10 1082097 Ontwikkelingen van de bezuinigingen per 1 april 
2015 Veiligheidsregio Twente 

Provincie Overijssel (Initiator) voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 

IS11 1082172 Voornemen tot onderzoek naar het op afstand 
werken met persoonsgegevens binnen de gem. Hengelo 

Rekenkamercommissie (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 
 

 

       
 

23-6-2015 10:08 
 

 

Voorbereid door Lange, Ellen 
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