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Vastgesteld

Besloten is:
-

6.

Notulen 19 maart ongewijzigd vast te stellen

Nota bodembeheer regio Twente 'Twents beleid veur oale groond 2.0'
Besloten is:
1.

2.
3.

De nota bodembeheer regio Twente 'Twents beleid veur oale groond
2.0' voor het ontgraven en toepassen van grond, inclusief de
bijbehorende kaarten, met de volgende kaders vast te stellen:
1 .1
Behoud van de goede bodemkwaliteit in heel Twente;
1.2
Het bodembeheergebied in Twente in te delen in drie
kwaliteiten (zones): 'AW2000', 'Wonen' en
'Gebiedsgericht' ;
1.3
De opgestelde regionale bodemkwaliteitskaart en de
Almelose wegbermenkaart te gebruiken als wettig
bewijsmiddel voor het ontgraven en toepassen van grond;
1.4
De gemeentelijke plattegrond te gebruiken als
bodemfunctieklassenkaart;
1.5
Maximaal 10% bodemvreemd materiaal toe te staan in een
partij grond(gewichtspercentage).
Kennis te nemen van het feit dat het ontwerp ter visie heeft gelegen en
er geen inspraak is binnengekomen.
De samenwerking tussen de Twentse gemeenten en het waterschap
Vechtstromen voor het ontgraven en toepassen van grond in Twente
voort te zetten.
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7.

Benoeming interne leden rekenkamercommissie 2019

Vastgesteld
R 1905411

Besloten is:
Op grond van art. 2.3 lid 1 van de verordening Rekenkamercommissie
gemeente Almelo 2019 benoemt de gemeenteraad uit zijn midden de 3
interne leden van de rekenkamercommissie. Van de hierna genoemde drie
kandidaten die bij de stemming de meeste stemmen voor krijgen te
benoemen tot lid van de rekenkamercommissie. Mits zij tenminste een
meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vóór krijgen:
1.

Dhr. G.W.L. Stork (LAS) - de heer G.W.L. Stork heeft zich als kandidaat
teruggetrokken.
2. Dhr. W.B. Teeuw (CU)
3. Mevr. Q.D.D.M. Munnich (VVD)
4. Dhr. H.J.J. Tijhof (PVV)
5. Dhr. A. Ekizkuyu (GL) - niet gekozen.
Stemuitslag
Dhr. W.B. leeuw (CU) 26 stemmen
Dhr. H.J.J. lijhof (PVV) 23 stemmen
Mevr. Q.D.D.M. Munnich (VVD) 18 stemmen
Dhr. A. Ekizkuyu (GL) 14 stemmen,
waarmee de leden leeuw, lijhof en Munnich zijn benoemd.

Gedaan ter openbare vergadering van 14 mei 2019,
De griffier,

drs. C.M. Steenbergen

Vastgesteld: Er is besloten zoals werd voorgesteld.
Vastgesteld zoals geamendeerd: Er is met enkele wijzigingen besloten over het voorstel.
Aangehouden: Het voorstel is niet behandeld en komt via het presidium later opnieuw op de agenda.
Teruggenomen: De raad besluit dat het voorstel terug gaat naar de steller.
Aangenomen: Er is positief besloten over een amendement of motie.
Verworpen: Er is negatief besloten over een amendement of motie.
Ingetrokken: De steller trekt de motie of het amendement in.
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Besloten is:
Op grond van art. 2.3 lid 1 van de verordening Rekenkamercommissie
gemeente Almelo 2019 benoemt de gemeenteraad uit zijn midden de 3
interne leden van de rekenkamercommissie. Van de hierna genoemde drie
kandidaten die bij de stemming de meeste stemmen voor krijgen te
benoemen tot lid van de rekenkamercommissie. Mits zij tenminste een
meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vóór krijgen:
1.
2.
3.
4.
5.

Dhr. G.W.L. Stork (LAS) - de heer G.W.L. Stork heeft zich als kandidaat
teruggetrokken.
Dhr. W.B. Teeuw (CU)
Mevr. Q.O.O.M. Munnich (VVD)
Dhr. H.J.J. Tijhof (PVV)
Dhr. A. Ekizkuyu (GL) - niet gekozen.

Stemuitslag
Dhr. W.B. Teeuw (CU) 26 stemmen
Dhr. H.J.J. Tijhof (PVV) 23 stemmen
Mevr. Q.D.D.M. Munnich (VVD) 18 stemmen
Dhr. A. Ekizkuyu (GL) 14 stemmen

Gedaan ter openbare vergadering van 14 mei 2019,
De griffier,

drs. C.M. Steenbergen

Vastgesteld: Er is besloten zoals werd voorgesteld.
Vastgesteld zoals geamendeerd: Er is met enkele wijzigingen besloten over het voorstel.
Aangehouden: Het voorstel is niet behandeld en komt via het presidium later opnieuw op de agenda.
Teruggenomen: De raad besluit dat het voorstel terug gaat naar de steller.
Aangenomen: Er is positief besloten over een amendement of motie.
Verworpen: Er is negatief besloten over een amendement of motie.
Ingetrokken: De steller trekt de motie of het amendement in.
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Notulen 19 maart ongewijzigd vast te stellen

Nota bodembeheer regio Twente 'Twents beleid veur aale groond 2.0'
Besloten is:
1 .

2.
3.

De nota bodembeheer regio Twente 'Twents beleid veur aale groond
2.0' voor het ontgraven en toepassen van grond, inclusief de
bijbehorende kaarten, met de volgende kaders vast te stellen:
1 .1
Behoud van de goede bodemkwaliteit in heel Twente;
1.2
Het bodembeheergebied in Twente in te delen in drie
kwaliteiten (zones): 'AW2000', 'Wonen' en
'Gebiedsgericht' ;
1.3
De opgestelde regionale bodemkwaliteitskaart en de
Almelose wegbermenkaart te gebruiken als wettig
bewijsmiddel voor het ontgraven en toepassen van grond;
1.4
De gemeentelijke plattegrond te gebruiken als
bodemfunctieklassenkaart;
1.5
Maximaal 10% bodemvreemd materiaal toe te staan in een
partij grond(gewichtspercentage).
Kennis te nemen van het feit dat het ontwerp ter visie heeft gelegen en
er geen inspraak is binnengekomen.
De samenwerking tussen de Twentse gemeenten en het waterschap
Vechtstromen voor het ontgraven en toepassen van grond in Twente
voort te zetten.
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