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Opening
Notulen van 6 juni 2016
Deze notulen worden dienovereenkomstig vastgesteld.
INTB-16-02632
burgemeester Theo Schouten
Afdeling Publiekszaken
Raadvragen APV (politiek forum 7 maart 2016)
_
Besloten wordt de raadvragen te beantwoorden door middel van bijgevoegde conceptbrief
Samenvatting
Op 7 maart 2016 heeft een politiek forum plaatsgevonden over de APV. Tijdens het forum zijn vragen
gesteld. Deze vragen worden nu beantwoord en tevens meegenomen als input voor het vaststellen van de
APV 2016 in september.
Volgend veld
INTB-16-02645
burgemeester Theo Schouten
Afdeling Bedrijfsvoering
Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 2015
_
Besloten wordt het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen.
Samenvatting
Het jaarverslag bevat de belangrijkste cijfers over de aard en afdoening van de bezwaarschriften die in
2015 door de gemeente Oldenzaal zijn ontvangen.
Tevens kijkt de commissie in dit jaarverslag terug op de aanbevelingen die in het jaarverslag over het jaar
2014 zijn gedaan en doet zij nieuwe aanbevelingen.
Volgend veld
INTB-16-02656
wethouder Trees Vloothuis
Afdeling Bedrijfsvoering
Kaderbrief 2017
_
Besloten wordt in te stemmen met de voorliggende Kaderbrief 2017 en deze conform aan de raad aan te
bieden.
Samenvatting
De Kaderbrief is het eerste document van de jaarlijkse P&C-cyclus. In de kaderbrief wordt een financiële
indicatie gegeven voor de komende planperiode. Tegelijk vormt het de concept-kaderstelling voor de
opstelling van de eerstvolgende programmabegroting.
Volgend veld
Volgen
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INTB-16-02648
wethouder Rob Christenhusz
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Schriftelijke vragen D66 over de betaling van de vergoeding voor strooidiensten.
_
Besloten wordt D66 overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden.
Samenvatting
D66 heeft vragen gesteld over de duur van uitbetaling van de vergoeding voor strooidiensten aan
medewerkers die via de afdeling Werk, inkomen en zorg de werkzaamheden voor de afdeling Stadswerken
verrichten. Uitbetaling van de vergoeding geschiedt in de tweede maand na afloop van de maand waarin de
werkzaamheden zijn verricht.
Volgend veld
INTB-16-02644
wethouder Manouska Molema
Afdeling Stadswerken
Stakenbeek: beantwoording van vragen GroenLinks
_
Besloten wordt de fractie van GroenLinks middels bijgaande brief te beantwoorden.
Samenvatting
De fractie van GroenLinks heeft een aantal vragen gesteld over het onderhoud van de Stakenbeek tussen
Enschedesestraat en Boerskottenlaan. Middels bijgaande brief worden de antwoorden gegeven.
Volgend veld
INTB-16-02634
wethouder Manouska Molema
Afdeling Beleid en Ontwikkeling
Schriftelijke vragen VVD-fractie inzake afvalinzameling
_
Besloten wordt de fractie van de VVD te antwoorden overeenkomstig bijgevoegde brief.
Samenvatting
Naar aanleiding van recente ontwikkelingen stelt de fractie van de VVD een aantal schriftelijke vragen over
de gemeentelijke afvalinzameling. Het gaat daarbij om het aantal uitgezette verpakkingencontainers, het
maatwerk voor ouderen, de locaties waar de inpandige verzamelcontainers worden verwijderd, de
loopafstand tot een ondergrondse container, de investering voor de aanleg van ondergrondse containers en
het op kleur inzamelen van glas. Het college antwoordt overeenkomstig het bestaande, mede door de
gemeenteraad vastgestelde beleid.
Volgend veld
INTB-16-02602
wethouder Alida Renkema
Afdeling Stadswerken
Voortgang herinrichting Groote Markt
_
Besloten wordt de raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinfobrieven over:
1. de voortgang van de werkzaamheden aan de Groote Markt;
2. een terugkoppeling van het intern onderzoek naar de afdichting van de terrasschermen.
Samenvatting
De eerste fase van de herinrichting Groote Markt is inmiddels afgerond. De komende zomermaanden
vinden er geen werkzaamheden plaats. Na Oldenzaal Muzikaal, begin september, gaat de tweede fase van
start. Naar verwachting zijn de civiele werkzaamheden in december 2016 afgerond, daarna volgt de aanleg
van de verlichting en worden de bomen geplant. Via de bijgevoegde raadsinfobrieven wordt de raad
geinformeerd over de voortgang, enkele ontwerpkeuzes en het vervolg van de herinrichting.
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