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Agenda-
nummer 

Onderwerp Afzender Afdoeningsvoorstel Resultaat vergadering 

IS01 2220630 - Toezending bundel over Raadslid, Raad en regionale 
samenwerking 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
- Raadslid.nu (Initiator) 

Voor kennisgeving aannemen; achtergrond 
informatie bij de behandeling van de 
diverse jaarstukken van de 
gemeenschappelijke regelingen. 

Vastgesteld 

IS02 2231355 - Zienswijze van E.J. Brinkman tegen vaststellen 
bestemmingsplan Tuindorp 't Lansink 2016 

Brinkman, EJ (Initiator) In handen van het college ter 
voorbereiding op besluitvorming in de raad. 

Vastgesteld 

IS03 2231611 - Indienen vragen over jaarstukken 2017 en zienswijze 
programmabegroting 2019 

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 

IS04 2230881 - Jaarrekening 2017 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 

IS05 2230511 - Jaarstukken 2017 en primitieve begroting 2019 
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 

IS06 2230484 - Ontwerpbegroting Openbaar Lichaam Crematoria 
Twente 2019 

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 

IS07 2230472 - Jaarrekening Openbaar Lichaam Crematoria Twente 
2017 

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 

IS08 2230465 - Concept gewijzigde begroting 2018, concept begroting 
2019 incl. MJP 2020-2022 en jaarstukken 2017 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 

IS09 2219879 - Rapport "Passend werk hebben en houden" Mosman, AF (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS10 2229791 - Onder aandacht brengen toekomst woonwijk De 
Nijverheid 

Erfgoedvereniging Heemshut - Overijssel 
(Initiator) 

Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 
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IS11 2230319 - Volledige tekst van argumenten waarom verplaatsen 
van HEIM onwenselijk is 

Welberg, GJ (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS12 2230692 - Noodkreet over de corruptie binnen de civiele 
rechtspraak 

R.M. Brockhus (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS13 2231262 - Voorstel voor een parkeergarage voor ambtenaren bij 
het nieuw te bouwen stadskantoor 

Leushuis, FHN (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS14 2227414 - Jaarstukken 2017 Regionaal Bedrijventerrein Twente 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 

IS15 2230662 - Herziene begroting 2018, begroting 2019 en 
meerjarenraming 2020 - 2022 XL Businesspark Twente 

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 

IS16 2232326 - Voorlopige jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 
2019 GR SWB Midden Twente 

SWB (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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