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Besluitenlijst Raadsvergadering 3 september 2019
gemeenteraad Almelo, vanaf agendapunt 5
r~
Nr. :Onderwerp
5.

i

~ Besluit en
opmerkingen
_..._.........._F..........._......................................._........................i
~
; Ingetrokken
~ R 1905629

.......—..T........~._...._...._..................._.._...._.._—................._
_........_........._.._.~_....._...._~..._..___..._~.....~..~
_........_.__...~..
:Motie verkoop Kolkschool
`
Verzoekt het college:
• Om geen onomkeerbare acties te ondernemen in de verkoop van de
Kolkschool totdat het politiek beraad over de verkoop van de Kolkschool
is geweest en alle vragen van de fracties zijn beantwoord en het college
t
heeft aangetoond dat het proces eerlijk en transparant is doorlopen.

~

._._.._._.—..............._._._....~....__~.~._._—._._—...~._._._.~.______._ ~_...................._._p.............._._._._._._._
...._._._.~._._._...._.......__....------...._._......---._____._....--Verwor en
5.a ~ Motie Kolkschool naar de A-categorie
~
`Motie PvdASP-GL-LA-FvR;Verzoekt het college:
! FW-LC
• Om de Kolkschool op de A lijst te zetten (panden waarover de
13 voor
gemeenteraad een apart besluit dient te nemen).
19 tegen
• De raad actief te betrekken in de verkoopprocedure van de Kolkschool.
R 1905630
En alle beschikbare informatie actief en tijdig te delen met de raad.
j • De raad via een raadsvoorstel een besluit te laten nemen over de
~
verkoop van de Kolkschool.
j

!

j Motie van treurnis
f

!
~

3

~ Verworpen
;Motie 1 LCSpreekt zijn teleurstelling uit over de gang van zaken in deze twee dossiers. ~ PVV-SP-D66i PvdA-LA-FvRG L-PvA-FW
14 voor
~
18 tegen

_................._.._..~_.......~.~_........_~—_....—.............~._.~.._...~_...................~......_.................. R..._1905631_..........
_ ..... ..... ................. . ..
~ Vastgesteld
Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie
27 voor
Besloten is:
` 5 tegen
R 1905520
1. € 500.000 beschikbaar te stellen voor organisatieontwikkeling in 2019
conform de melding die hieromtrent al is gedaan bij de jaarrekening
~ Mondelinge
2018;
: correctie door
de voorzitter.
2. Dít bedrag te dekken vanuit de algemene reserve;
In
de derde
3. De doorlooptijd van het Programma Optimalisatie Almelo, vanwege de
van de
alinea
opgelopen vertraging, te verlengen tot 1 juni 2020 en de in dit voorstel ;
van
inleiding
gevraagde middelen en de middelen die al beschikbaar zijn voor 2019,
het
raadsdaarmee ook tot die datum beschikbaar te stellen.
~
's voorstel is het
bedrag
€ 874.000
;gecorrigeerd in
`
€ 847.000.

......~....._. ~
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Nr. :Onderwerp
7.

Verduurzamen Almelose scholen door faciliteren lening provinciaal
Energiefonds
Besloten is:
1. Schoolbesturen in Almelo ten behoeve van de verduurzaming van
scholen te faciliteren door garant te staan voor leningen die
schoolbesturen afsluiten bij het Energiefonds;
2. Geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van het afgeven
van garantstellingen voor 20 jaar op een lening van SBO De Welle ad
€ 303.750,17 bij het Energiefonds ten behoeve van de verduurzaming
van SBO De Welle.

Besluit en
Vastgesteld
25 voor
2 tegen
81905526

Gedaan ter openbare vergadering van 3 september 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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