Raadsvergadering:
Registratienummer:

Naam: D. Cohen
Datum: 08 juli 2019
Team/teamonderdeel: KCC Regelgeving en Handhaving
Telefoonnummer: 0625691960

Collegevoorstel
Onderwerp
Advies
Is er een uiterste behandeldatum?
Portefeuillehouder
Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief

Beantwoording van vragen aan college van
dhr. Stikfort
Hamerstuk
Ja, 25 juli 2019
J.M. van Rees
Openbaar

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De heer Stikfort heeft vragen gesteld over de situatie die is ontstaan als gevolg van het project ‘Almelo
Verdiept’, de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling en de verleende omgevingsvergunning voor de bouw
van zeven huizen rondom zijn eigen woning. De vragen worden beantwoord met bijgaande
antwoordbrief.

Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met het versturen van de antwoordbrief namens het college waarin de vragen
van de heer Stikfort worden beantwoord;
2. De Raad te informeren door deze antwoordbrief ter kennisgeving op het Ibabs te plaatsen.

Inleiding
De heer Stikfort heeft vragen gesteld over de situatie die is ontstaan als gevolg van het project ‘Almelo
Verdiept’, de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling en de verleende omgevingsvergunning voor de bouw
van zeven huizen rondom zijn eigen woning.
De mail van de heer Stikfort heeft bij de raadsvergadering van 28 mei 2019 al op de lijst met
ingekomen stukken gestaan.

Beoogd effect
De vragen van de heer Stikfort op een zo kort mogelijke termijn beantwoorden en de Raad informeren.

Argumenten voor
1.1 De vragen van inwoners aan het college worden op een kort mogelijke termijn beantwoord.
In eerste instantie zijn aan de heer Stikfort de door hem gevraagde formulieren verstrekt voor het
indienen van een verzoek op planschade of nadeelcompensatie. Daarna gaf hij aan dat deze
procedures weinig kansrijk zijn en graag antwoord te willen krijgen op zijn overige vragen.

Kanttekeningen
n.v.t.

Alternatieven
n.v.t.
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Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
n.v.t.

Uitvoering
Na besluitvorming wordt de brief verzonden en ter kennisname aan de Raad op het Ibabs geplaatst.

Bijlagen
-

Mailwisseling met de heer Stikfort (Join – Email / 31320)(Join – Email /30916)(Join –
Email/31319)
Uitgaande brief met de beantwoording van de vragen van de heer Stikfort (Join – UIT / 88580)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
Er heeft over de beantwoording afstemming plaatsgevonden met de betrokken teams.

Afstemming met portefeuillehouder
De beantwoording van de brief is afgestemd met wethouder Van Rees en hij is akkoord.

Directie-advies
n.v.t
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
De mail van de heer Stikfort was tevens gericht aan de Raad en is openbaar nu deze bij de
raadsvergadering van 28 mei 2019 op de lijst met ingekomen stukken heeft gestaan. Door de
antwoordbrief ter kennisgeving op het Ibabs te plaatsen wordt de Raad geïnformeerd en wordt ook de
beantwoording van de mail openbaar.
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