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Besluit WMO-voorzieningen

Op 29 januari 2019 heeft het college van burgemeester en wet-

houders van de gemeente Hof van Twente het financieel Besluit

maatschappelijke ondersteuning Hof van Twente 2019 vastgesteld.

Dit besluit is een financiële uitwerking van de gemeentelijke Veror-

dening maatschappelijke ondersteuning 2019. In het Besluit staan

bijvoorbeeld de hoogte van persoonsgebonden budgetten en de

kostprijs van diverse voorzieningen vermeld. Ook zijn in dit besluit

de spelregels over de eigen bijdrage in de kosten van diverse

WMOvoorzieningen beschreven.

 

Het nieuwe Besluit ligt met ingang van 7 februari 2019, geduren-

de zes weken, ter inzage in het gemeentehuis, de Höfte 7 in Goor.

Ook kunt v dit besluit lezen en downloaden vanaf onze internetsite

www.hofvantwente.nl onder de button 'Zorg, werk en inkomen'

Inloopspreekuur voor senioren

 
m.b.t. openbaar vervoer

Hoe vraag ik de OV-hipkaart aan, hoe werkt de 40% samen-

reiskorting, welk abonnement past het beste bij mij?

De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.

Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar

en hoe u uw reis kunt plannen.

Het eerstvolgende inloopspreekuur is dinsdag 12 februari

2019 van 10.00 - 11.30 uur.

Locatie: Bibliotheek, De Höfte 9 in Goor.

De Hof, daar zit muziek in!

Dit is een persbericht van Cubchof.

Op dinsdag 29 januari organiseerde CuBaHof een feestelijke

afsluiting voor alle basisscholen van Hof van Twente om het pro-

ject Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) af te sluiten. In Theater

de Reggehof kwamen alle deelnemers bij elkaar voor een inspi-

rerende lezing van Suzan Lutke, muzikant en onderwijskundige.

_gaf haar lezing n.a.v. het boek ’Leren van Kunst’
De scholen ontvingen allemaal een oorkonde voor deskundig-

heidsbevordering op het gebied van muziek. De oorkondes wer-

den uitgereikt door de wethouder Kunst en Cultuur: Harry Schol-

ten. Alle basisscholen in Hof van Twente hebben deelgenomen

aan het project Cultuureducatie met Kwaliteit. In totaal deden

zo'n 3.000 leerlingen mee

Benieuwd wat CubaHof allemaal nog meer doet? Neem een

kijkje op de site: www.cubahof.nl

Lees meer op www.hofvantwente.nl/actueel.nl.

Mooie opkomst tijdens eerste

Hof van de Toekomst

m

 

 
 ‚ns de eerste Hof van Innovatie sprak

over trends in mobiliteit en wel ansen

laar liggen voor ondernemers in de Hof. Ruim vijftig

ondernemers en andere belangstellenden luisterden in

de raadzaal niet alleen naar de visie van de voorzit-

ter van het Ondernemersplatform, maar ook naar een

iertal iatieven en ideeën over onder meer e-bikes

in de Hof, deelautosysteem, terugverdienen van inves-

teringen n duurzame mobiliteit en laadpalen in de Hof.

  

 

  

Wethouder Wim Meulenkamp opende de avond met de oproep

om niet bang te zijn voor innovatie, maar de kansen aan te grijpen

om voorop te lopen. Naast het centrale programma namen aan-

wezigen onder leiding van (GreEnbike Twente),

(Gemeente Hof(Agenda voor Twente),

vnenN
om door te praten over verschillende mogelijkheden.

    
(Keolis] deel aan thematafels

Als opvolging zijn onder meer binnenkort twee bedrijfsbezoeken

gepland. De eerste is op 21 maart rondom Duurzaam Rijden bi

Autobedrijf Lesscher van Hengeveldse ondernemer

en_ de tweede op 10 april op uitnodiging van

_…Goor) bij twee projecten van Keolis in Rijssen-Holfen enÄ

peldoorn. Ondernemers in de Hof zijn van harte uitgenodigd

om mee fe gaan.

 

Het Ondernemersplatform Hof van Twente werkt samen met het

college aan een economisch sterk Hof van Twente. Eén van de

actuele thema's is mobiliteit. Andere thema's volgen. Informatie

is te vinden op www.hofvantwente.nl/hofvandetoekomst. Voor

meer informatie kunt u terecht bij \van gemeente

Hof van Twente) hofvantwente.nl]

 

 
Duurzaamheidsprijs Werkgroep Fair Trade Hof van Twente

Elke week vragen we een deelnemer van de Duurzaamheidsprijs hoe het met zijn/ha

Deze week het kernteam Fairtrade Hof van Twente, winnaar van één van de juryprijzen

Hun idee was om een Fairtrademarkt te organiseren.

t 

ingezonden idee g

de eerste e

 

  

Wat was jullie idee?

“Wij hadden gedacht een Fairtrademarkt te organiseren”, verllt

scholen, bedrijven en organiscties de bewustwording en bekendheid rondom

mensen farfrade producten zouden gaan gebruiken!”

voorzitter van het kernteam. “Op die manier wilden we bij

rirade producten vergroten. En we widen natuurlijk dat meer
 

Hoe gaat het met jullie idee?

“Het is veel diverser geworden dan het oorspronkelijke plan. Er zijn allemaal

Weine activieiten geweest en we hebben vooral geprobeerd aan 1e sluiten bij

bestaande activiteiten, zoals Kleurrijk in de Hof, de Avondvierdaagses en na-

tuurlijk het Hofkracht- & Woonfestival in 2017 aldus _Toen
het idee werd ingediend door het kernteam, waren ze nog maar een halF jaar

actief. Inmiddels is het 2 jaar verder en zijn bijna 50 bedrijven/winkels fair-

trode, 10 maatschappelike instellingen en de gemeente zelf. Ze hebben net

bericht gekregen van de landelijke jury dat de títel 'Fairtrade Gemeente Hof

van Twente' toegekend is. "Dat is echt fantastisch!”, aldus

“We stoppen er ontzetend veel ijd in, maar ik heb het er graog voor over.

ben ontzettend voor een eerlijke verdeling van welvaart en welbevinden. Dat

is nu waanzinnig scheef. Elk druppeltje dat ik kan veranderen ten gunste van

minderbedeelden, draag ik graag bijl We zijn dus erg blij met de titl!”. Op

vrijdagmiddag 22 maart wordt een Fairtradefeest georganiseerd naar aanlei-

ding van de tiel. “Het wordt een spannend, verrassend programma met een

exotisch slotakkoord. ledereen is uitgenodigd!”, geeft Ëeen.
Bedrijven/organisaties/instellingen die ook fairtrade willen worden, kunnen

contact opnemen vi info@fairtradehofvantwente.nl of telefonisch met Anne-

Ie s

Heb je een tip voor mensen met een duurzaam idee?

is enthousiast: “Deelname aan de Duurzaamheidsprijs is ze-

er aan te bevelen! Het heeft ons een financiële bijdrage gebracht om ideeën

te kunnen ontplooien, maar of je nou wint of niet, je ontmoet via de Duurzaam-

heidsprijs ook andere initiatieven. Daar word je altijd wijzer van!’ 
Ook meedoen? Tot 10 februari kan iedereen een idee indienen via www.duurzaamheidsprijshvt.nl.

Vragen vragen/sparren kan je contact opnemen met

duurzaamheidsprijs@hofvantwente.nl.

 

 

   
 

 
Vergunningverlening in Hof van Twente

Onderzoek naar ervaren kwaliteit bij vergunningverlening

In de periode september-oktober 2018 gingen we via

Hofvantwenteikpraatmee.nl in gesprek met 272 inwoners en

ondernemers uit de gemeente die in de afgelopen 2 jaar een

vergunning aanvroegen of een melding deden. Onze

gespreksdeelnemers gaven hun mening en waardering over het

proces. Van vooroverleg, informatieverstrekking, behulpzaamheid tot

snelheid en duidelijkheid. In deze publieksrapportage vindt u de

belangrijkste uitkomsten terug.

Vergelijking met resultaten vorig jaar

In 2017 voerden we een vergelijkbaar

kwaliteitsonderzoek uit. Aan de hand van

die uitkomsten hebben we gericht

verbeteringen aangebracht. We zien dat dit

geresulteerd heeft in een betere

beoordeling van de kwaliteit van de

vergunningverlening.

Vanuit welke rol deed u een aanvraag voor een

vergunning of een melding?

Voor welk type vergunning of melding

heeft u in de afgelopen 2 jaar een

aanvraag gedaan?

 

 

      
 
 

 

  

 

 

    

)

A

| Als inwoner / particulier Een Omgevingsvergunning 56%

S Ars d van een vereniging 18% | [Een APv vergunning 32%
5

0

< Als ondernemer / medewerker in onderneming 30% Bijzondere wetten 5%
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In hoeverre bent u tevreden over onderstaande zaken?

Addd
De snelheid van het De duidelijkheid  De begrijpelijkheid  Het totale proces

proces vandeinformatie _ van formulieren

87

Heel erg ontevreden

Enigszins ontevreden

Neutraal

m Tevreden

' Heel erg tevreden

Rapportcij

Enkele tips en adviezen van deelnemers aan de gemeente:

‘Fijn dat er iemand kwam kijken”

Voor jaarlijks evenement kan de herhaalaanvraag eenvoudiger.

De formulieren moeten goed digitaal in te vullen zijn.

Een aanvraag moet ondertekend worden. Dus bij digitaal

indienen moeten formulieren geprint, ondertekend en weer in

gescand worden. Dat moet handiger kunnen. Bijvoorbeeld met

behulp van DigiD.

Wat vindt u het belangrijkst bij het

aanvragen van een vergunning?

1. De snelheid van het proces (looptijd)

2. De behulpzaamheid van de medewerkers

3. Deinformatievoorziening

 

wij zijn de hof ……

 
 

Verordening Jeugdhulp Hof van

Twente 2019

 

Burgemeester en wethouders hebben op 18 december 2018 de

Verordening Jeugdhulp Hof van Twente 2019 vastgesteld

Deze verordening geeft aan hoe de jeugdhulp door de gemeente

geregeld wordt. Deze eisen staan in de Wet kinderopvang.

De ingangsdatum van de ‘Verordening Jeugdhulp Hof van Twente

2019 is bepaald op 1 januari 2019.

De 'Verordening Jeugdhulp Hof van Twente 20157 is niet meer

van toepassing en wordt ingaande 1 januari 2019 dan ook in-

getrokken.

De verordening wordt gepubliceerd op www.hofvantwente.nl, on-

der 'Bestuur’ en vervolgens onder ‘verordeningen/beleidsregels’

Aanslagen gemeentelijke

belastingen digitaal ontvangen?

Meld u aan bij MijnOverheid

Mijn

Overzichtelijk- Vellig - Altijd beschikbaar | mijn.overheid.nl

 

Gemeente Hof van Twente heeft een start gemaakt met het dig

taal versturen van berichten naar de berichtenbox van MijnOver-

heid.nl

 

De aanslagen gemeentelijke belastingen worden

vanaf januari 2019 digitaal verstuurd aan iedereen

die zich daarvoor heeft aangemeld.

 

Wilt u ook graag uw aanslagbiljet gemeentelijke be-

lastingen digitaal ontvangen?

Wilt u het aanslagbiljet digitaal ontvangen [dus niet langer meer

per post), meldt u zich dan aan bij www.MijnOverheid.nl en

activeer uw account.

Zet het vinkje bij gemeente Hof van Twente aan

Heeft u al een account bij MijnOverheid controleer dan bij instel-

lingen in het onderdeel Organisatie Berichtenbox, Gemeenten of

u de gemeente Hof van Twente heeft aangevinkt. Kies daarna

onderaan het scherm voor Bewaren.

Aanmelden kan tot 10 februari 2019

Meldt u zich later aan, dan krijgt v het aanslagbiljet eind febru-

ari 2019 per post, maar de volgende keren wel digitaal. Wilt

u op een later moment toch de aanslagen per post ontvangen

en niet meer in de berichtenbox dan kunt u dat eenvoudig weer

uitzetten in uw account op Mijn overheid. Zet dan het vinkje uit

bij gemeente Hof van Twente onder instellingen in het onderdeel

Organisatie Berichtenbox. Kies daarna onderaan het scherm

voor Bewaren.

 

Wat is de berichtenbox van MijnOverheid?

De berichtenbox is uw persoonlijke, digitale brievenbus. Hierin

ontvangt v post van organisaties zoals de belastingdienst, RDW,

SVB, UWV en uw gemeente. Als er nieuwe berichten voor v zijn,

krijgt v automatisch een melding via e-mail (alleen wanneer u

een emailadres hebt opgegeven)

Wat is het voordeel van de berichtenbox van

MijnOverheid?

- Het is overzichtelijk, op één plek alle digitale post van ge-

meente, belastingdienst, Pensioenfonds, UWV, SVB en RDW;

- Het is een beveiligde postbus, er raken geen stukken kwijt;

- U kunt altijd bij uw berichten want u kunt op elke locatie en op

elk moment uw post bekijken. De berichtenbox is wereldwijd

benaderbaar;

- De berichtenbox heeft 100% bezorggarantie, dus geen proble-

men meer met bezorging door de post;

- Geen drukwerk op papier, daardoor is het duurzamer.

  

De berichtenbox op uw mobiel of tablet?

Download de app

U kunt de post van de overheid direct lezen op uw mobiel of

tablet. Download de Berichtenbox app van MijnOverheid. Zo-

dra er nieuwe post is, ontvangt u een melding. Inloggen doet u

makkelijk en snel met alleen een pincode. U activeert de app

eenmalig met uw DigiD.

Opbrengst 'Weesfietsen

Jaarlijks worden binnen

de gemeente Hof van

Twente zo’n 40 á 50 fiet-

sen gevonden waarvan

de eigenaar onbekend is.

Deze ‘’weesfietsen’ wor-

den door Gildebor be-

waard en - na een jaar-

G | LD E B [] R lijkse kijkdag - verkocht
aan een rijwielhandelaar.

Dit jaar zijn de eerste fietsen gekocht door Profile Markelo.

Vandf dit jaar heeft Gildebor besloten de opbrengst van deze

‘weesfietsen’ te doneren aan een plaafselijk goed doel

  

Voor 2019 is de opbrengst geschonken aan de Stichting Franje

Hof van Twente. De Sichting Franje neemt alle socigle werke

zaamheden van het Rode Kruis over in de gemeente Hof van

Twente.

Inmiddels is de donatie overgemaakt aan de Stichting Franje.

www.hofvantwente.nl

 Markelo _ Diep Goor _ Hengevel Bentelo _ Delden
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Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

S°lut' doen, andere mensen© ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding hebben of

je inzetten voor zaken die er echt toe doen? Dan

is vrijwilligerswerk iets voor jou! Onderstaande

vacature is slechts een vacature uit ons ruime

aanbod. Meer weten? lut-welzijn.nl bel

0547-260053 of mail vrijwilligerszaken@salut-

welzijn.nl.

 

VRIJWILLIG PROMOTIE-ASSISTENT

Ben jij een betrokken

vrijwilliger, die mak-

kelijk contact legt met

de detailhandel en een

groot hart heeft voor

het verenigingsleven

dan zijn wij op zoek

naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Deelnemende winkels bezoeken samen met een medewer-

ker van de Stichting Hofpas om acties en verlotingen te

promoten. Winkeliers informeren over de mogelijkheden

van de Hofpas. Administratieve werkzaamheden verrich-

ten op het Hofpas Service Center.

Jouw profiel

Je bent communicatief vaardig en legt makkelijk contact

met de plaatselijke detailhandel. Bent in staat om adminis-

tratief gegevens te verwerken, en draagt het verenigingsle-

ven in de Hof een warm hart toe.

Werkuren per week/maand

46 wur per week.

Wij bieden

Ruime ondersteuning en een prettige werkplek.

Doelstelling organisatie

Het stimuleren van consumentenaankopen in Hof van

Twente, waardoor plaatselijke clubs of verenigingen on-

dersteund worden en extra inkomsten genereren.

‘Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Almelosestraat 7a/b, Ambt Delden

het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Zwaluwstraat 34, Delden

het kappen van een boom 25 januari 2019

penheimseweg t.h.v. huisnummer 12, Goor

het kappen van 33 populieren 25 januari 2019

Eikenweg 10, Goor

het plaatsen van een dakkapel

meerdere locaties, Hof van Twente

het kappen van diverse houtopstanden

Kolhoopsdijk ong., Markelo

het kappen van bomen

Slagendijk 4, Markelo

hetverbouwen van een deelruimie tot een woning 28 december 2018

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Twickelerweg lgc‚ Ambt Delden

het wijzigen van het gebruik, ter inzage vanaf zaterdag 26 janu-

ari 2019 9 maart 2019

Middendorperweg 2, Diepenheim

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling, ter inzage

vanaf donderdag 31 januari 2019 14 maart 2019

Wilgemansweg 4, Diepenheim

het verbouwen van een boerderij en het bouwen van een bijge-

bouw, ter inzage vanaf woensdag 30 januari 2019 13 maart 2019

Burgemeester Nilantlaan 28, Markelo

het kappen van een pilaareik, ter inzage vanaf dinsdag 29 janu-

ari 2019 12 maart 2019

Als u wilt reageren, zie info

Beroep/Voorlopige voorzi

Dorreweg 3, Ambt Delden

het veranderen van een bedrij, ter inzage vandf donderdag 7

februari 2019 22 maart 2019

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen

Reactie tot

Visschersdijk 10, Markelo

het bouwen van een stal en het veranderen van de inrichting, ter

inzage vanaf donderdag 7 februari 2019 21 maart 2019

20 janvari 2019

 

18 januori 2019

22 jonuari 2019

28 januori 2019

 

Reactie tot

 

  Reactie tot

 

www.hofvantwente.nl

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Kooimaten 2, Goor

het aanleggen van een uitrit en parkeerplaatsen

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhavingp

Dorreweg 3, Ambt Delden

het veranderen van het bedrijf

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond

van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indie-

nen bij de gemeente. In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom

v het niet eens bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet

binnen zes weken na verzenddatum van het besluit worden in-

gediend. Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerp-

besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidings-

procedure, dan wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en

kan direct beroep worden ingesteld.

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met

de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes we-

ken na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-

Nederland te Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld bij

deze rechtbank tegen besluiten die zijn voorbereid met de uit-

gebreide procedure. Beroep kan dan alleen worden ingesteld

als eerst een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit

  

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voor-

bereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Te-

gen dit ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn monde-

Îing (op afspraak] of schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico

gebruik worden gemaakt van de vergunning [of het besluit].

Als u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten

op de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de

rechter vragen om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Bij

een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening ge-

vraagd bij de instantie die het beroep behandelt.

Vervolg

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk

hiertegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u

van mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan

omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u

een verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en

wethouders. Het verzoek moet zijn voorzien van datum, naam,

adres en handtekening. Ook moet vermeld worden waarom u

het niet eens bent met de melding. Wilt u een melding inzien,

maak dan telefonisch een afspraak: 0547-858585.

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op

een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij

de beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergun-

ning is verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen op af-

spraak ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in

Goor. Voor de openingstijden kunt de website (www.hofvant-

wente.nl) raadplegen of telefonisch met 0547-858585.

Postadressen

Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor

Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag

 
Diepenheim

- Ontheffing sluitingsuur van 15 op 16 februari 2019 tot 02.00 uur

tijdens Darttoernooi, Haaksbergerstraat 1 (01-02:2019]

Markelo

- Vergunning trainingswedstrijden wielrenners op 3, 10 en 17 maart

2019 In verband hiermee zal op 3, 10 en 17 maart 2019 van

09.30 uur tot 13.00 uur de Oomsdijk (tussen Elsenerbroekweg

en Enterbroekweg), de Enterbroekweg en de Elsenerbroekweg in

Markelo worden afgesloten voor alle bestuurders n beide richtin-

gen (vitgezonderd aanwonenden].(28-01-2019)

Hof van Twente

-Vergunning 47e Batavierenrace op 11 mei 2019 over diverse we-

gen (30.01-2019}

 

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen ó weken na datum van bekend-

making van het besluit, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken

bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


