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Agenda-
nummer 

Onderwerp Afzender Afdoeningsvoorstel Resultaat vergadering 

IS01 2001758 - Toezichtsvorm programmabegroting 2016 Provincie Overijssel (Initiator) Voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 

IS02 2001240 - Veranderingen Vernieuwde samenwerking in 
Twente op een rij 

Regio Twente (Initiator) Voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 

IS03 2002002 - Advies Wisselwerking-Naar een betere 
wisselwerking gemeenteraden en bovengemeentelijke 
samenwerking 

Raad voor het openbaar bestuur (Initiator) In handen stellen van de griffier en het 
college om te betrekken bij de verdere 
vormgeving van regionale samenwerking 

Vastgesteld 

IS04 2002229 - Visie toekomstscenario muziekeducatie 'Het 
culturele Hart van Hengelo' 

Stichting Hengelo's Educatief Industriemuseum & 
CREA, Centrum voor Kunstzinnige Vorming 
(Initiator) 

In handen van het college en de griffie 
ter voorbereiding op bespreking in een 
politieke markt 

Vastgesteld 

IS05 2002280 - Aanbieden ondersteuningsmethodiek voor 
huisvesting en integratie van statushouders 

De Krimpenerwaardmakelaars (Initiator) In handen van het college ter afdoening Vastgesteld 

IS06 2002642 - Vraag mbt het niet meenemen van stukken bij 
bezwaarschrift verhuizing ambtelijke organisatie 

Leushuis, F.H.N. (Initiator) In handen van het college ter afdoening Vastgesteld 

IS07 2002865 - Reactie brief gemeenteraad d.d. 28 september 
2015 mbt collectief Lambooijhuis 

Essink, J. (Initiator) In handen van het college ter advisering 
voor het presidium 

Gewijzigd vastgesteld 

IS08 2003358 - Informeert over de bestuurlijke fusie tussen SKE 
Kinderopvang en Kinderopvang Humanitas 

SKE Kinderopvang (Initiator) Voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 

IS09 2003579 - Reactie op voornemen nieuw te bouwen 
stadskantoor 

Hr. Dam (Initiator) In handen stellen van het college en de 
fracties om te betrekken bij de 
bespreking in de politieke markten van 
12 en 19 januari as. 

Vastgesteld 

IS10 2001898 - Aanvraag subsidie voor monument in Groningen Stichting Meent van der Sluis (Initiator) In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 
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