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Agenda- 
nummer 

Onderwerp Afzender Afdoeningsvoorstel Resultaat vergadering 

IS01 2266086 - Verzoek om deelname aan onderzoek tbv FNV Lokale 
Monitor 2018 

FNV - Amsterdam (Initiator) In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 

IS02 2267393 - Verzoek om openen overdekte ijsbaan tropische hitte xxxxx (Initiator) In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 

IS03 2269240 - Motie van gemeente Simpelveld inzake proceskosten 
WOZ-bezwaren 

Gemeente Simpelveld (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS04 2270205 - Circulaire m.b.t. wijziging bezoldigingsbedragen 
burgemeester en wethouder en bedrag tegemoetkoming 
ziektekosten raadsleden 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (Initiator) 

In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 

IS05 2271768 - Vraagt aandacht m.b.t. het eerbiedigen van de 
zondag met name de zondagsrust 

Nederlandse Vereniging tot bevordering van 
de Zondagsrust en de Zondagsheiliging 
(Initiator) 

Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS06 2271727 - Motie Kinderpardon gemeenteraad Waalwijk Gemeente Waalwijk (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS07 2270439 - Kaart nogmaals de bezorging van het Hengelo's 
Weekblad aan 

WMO Clientenraad (Initiator) In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 

IS08 2270438 - Ontwikkelingen Stichting Informele Zorg Twente en 
met name project Jonge Mantelzorgers 

WMO Clientenraad (Initiator) In handen van het college ter afdoening én 
betrekken bij de werkgroep innovatie in het 
kader van bezuinigingen in het sociaal 
domein. 

Gewijzigd vastgesteld 

IS09 2270434 - Reactie op brf gem. mbt herschrijven brieven WMO 
en plan aanpak voor de week van alfabetisering ihkv schrijven 
begrijpelijke brieven 

WMO Clientenraad (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS10 2270430 - Problematiek Regiovervoer WMO en het vervoer 
tussen de ziekenhuizen van het ZGT 

WMO Clientenraad (Initiator) In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 

IS11 2271596 - VG - Jaarverslag 2017 Stadsbouwmeester gemeente 
Hengelo 

Het Oversticht (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS12 2272118 - Verzoek om de vlaggen van de bevrijders te plaatsen 
op Bevrijdingsdag 

xxxxx (Initiator) In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 
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