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Agenda- 
nummer 

Onderwerp Afzender Afdoeningsvoorstel Resultaat vergadering 

IS01 2110459 - Aanbieding rapport 'Telewerken' door 
Rekenkamercommissie Hengelo 

Rekenkamercommissie (Initiator) Agenderen voor behandeling door de raad. Vastgesteld 

IS02 2112671 - Attendering op artikel over arsenicum en lood 
in lucht door houtstook 

Boonstra (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS03 2112510 - Uiting ongenoegen verdwijning grijze container Klopman - Beijers, M.H.J. (Initiator) In handen van het college ter afdoening Gewijzigd vastgesteld 

IS04 2112666 - Toezending brochure over houtstook Boonstra (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS05 2112132 - Onder aandacht brengen kaalkap tbv van 
bijstook in kolencentrales 

Boonstra (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld d 

IS06 2111521 - Vragen over terugkeer naar oude manier van 
afvalinzameling 

J. Veldhuis (Initiator) In handen van het college ter afdoening Gewijzigd vastgestel 

IS07 2113568 - Voordracht voorzitter en nieuwe leden Raad 
van Toezicht Stichting Scholengroep Primato 

Stichting Scholengroep Primato (Initiator) In handen van het college ter voorbereiding 
op besluitvorming in de raad. 

Vastgesteld 

IS08 2112578 - Indienen vragen over de jaarstukken 2016 en 
zienswijze mbt de programmabegroting 2018 

Regio Twente (Initiator) In handen van de griffie stellen ter 
voorbereiding op besluitvorming in de raad. 
Het college uitnodigen aanvullende 
informatie en overwegingen voorafgaand aan 
de besluitvorming kenbaar te maken. 

Vastgesteld 

IS09 2112404 - Jaarstukken 2016 en Primitieve begroting 2018 
Stadsbank Oost Nederland 

Stadsbank Oost Nederland (Initiator) In handen van de griffie stellen ter 
voorbereiding op besluitvorming in de raad. 
Het college uitnodigen aanvullende 
informatie en overwegingen voorafgaand aan 
de besluitvorming kenbaar te maken. 

Vastgesteld 

IS10 2112380 - Jaarrekening 2016 en begroting 2018 
Veiligheidsregio Twente 

Veiligheidsregio Twente (Initiator) In handen van de griffie stellen ter 
voorbereiding op besluitvorming in de raad. 
Het college uitnodigen aanvullende 
informatie en overwegingen voorafgaand aan 
de besluitvorming kenbaar te maken. 

Vastgesteld 

IS11 2112234 - Jaarstukken 2016 en Herziene Begroting 2017, 
Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 

XL Businesspark Twente (Initiator) In handen van de griffie stellen ter 
voorbereiding op besluitvorming in de raad. 
Het college uitnodigen aanvullende 
informatie en overwegingen voorafgaand aan 
de besluitvorming kenbaar te maken. 

Vastgesteld 

IS12 2114905 - Ontwerpbegroting 2018 OLCT Openbaar Lichaam Crematoria Twente 
(Initiator) 

In handen van de griffie stellen ter 
voorbereiding op besluitvorming in de raad. 
Het college uitnodigen aanvullende 
informatie en overwegingen voorafgaand aan 
de besluitvorming kenbaar te maken. 

Vastgesteld 
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IS13 2114892 - Jaarrekening 2016 Openbaar Lichaam Crematoria Twente 
(Initiator) 

In handen van de griffie stellen ter 
voorbereiding op besluitvorming in de raad. 
Het college uitnodigen aanvullende 
informatie en overwegingen voorafgaand aan 
de besluitvorming kenbaar te maken. 

Vastgesteld 

IS14 2114831 - Concept begroting 2018 incl. 
Meerjarenperspectief 2019-2021 en jaarstukken 2016 GBT 

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 
(Initiator) 

In handen van de griffie stellen ter 
voorbereiding op besluitvorming in de raad. 
Het college uitnodigen aanvullende 
informatie en overwegingen voorafgaand aan 
de besluitvorming kenbaar te maken. 

Vastgesteld 

IS15 2115320 - Begroting 2018 en begrotingswijziging 2017 
Twentebedrijf 

Twentebedrijf i.o. (Initiator) In handen van de griffie stellen ter 
voorbereiding op besluitvorming in de raad. 
Het college uitnodigen aanvullende 
informatie en overwegingen voorafgaand aan 
de besluitvorming kenbaar te maken. 

Vastgesteld 
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