Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 10 februari 2015
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
P. van Zwanenburg
H.J. Scholten
mr. G.S. Stam
Afwezig:
drs. W.J.H. Meulenkamp
Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1

0536545 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
3 februari 2015

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2

0535724 Raadsmemo
dienstverlening 2014

B.1

0535942 opdracht algemene Stam,
voorzieningen in het sociale Hester
domein

Besloten is:
1. de opdracht vast te stellen
2. mevrouw A. Ouwehand te benoemen tot
ambtelijk opdrachtgever

B.2

0536098 Jeugd sport en
cultuurfonds

Brinkhof,
Gerda

Besloten is de aansluiting bij het Jeugd Sportfonds
Overijssel te verlengen en vanaf 2015 ook aan te
sluiten bij het Jeugdcultuurfonds Overijssel, zodat
kinderen uit gezinnen waar het aan financiële
middelen ontbreekt ook deel kunnen nemen aan
sportverenigingen en mee kunnen doen aan actieve
kunstbeoefening.

B.3

0536088 Vaststellen van de
Beleidsregels
leerlingenprognoses en
bekostiging lokalen
bewegingsonderwijs,
opdracht geven aan
Pronexus voor actualisatie
Leerlingenprognoses.

Asteleijner,
Eric

Besloten is:
1. de ‘Beleidsregel Leerlingenprognoses primair
onderwijs 2015’ en de ‘Beleidsregel bekostiging
lokalen bewegingsonderwijs 2015’ vast te stellen
2. de ‘Beleidsregel opstellen meerjaren
onderhoudsplanningen primair onderwijs 2011’,
de ‘Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte
voor basisonderwijs gemeente Hof van Twente
2011’ en de ‘Beleidsregel bekostiging
gymnastiekruimte voor basisonderwijs’ in te
trekken
3. aan Pronexus opdracht te geven om de
leerlingprognoses actualiseren
4. de kosten onder 3. mee te nemen bij de 1ste
Berap 2015

B.4

0532605 Leerplichtverslag
2013-2014

Rohaan,
Rob

Besloten is het Leerplichtverslag 2013-2014 vast te
stellen.

Kolk van
Besloten is in te stemmen met de raadsmemo
der, Maarten dienstverlening 2014

C.1

0535873 Volmacht en
mandaat deelname
mediationsessie

Mark, van
der, Harry

Besloten is:
1. de heer H. van der Mark een volmacht te
verlenen voor het ondertekenen van de
mediationovereenkomst tussen de Kunst
Stichting Markelo en de gemeente Hof van
Twente
2. mandaat te verlenen aan de heer H. van der
Mark om actief deel te nemen aan de
mediationsessie en mee te denken in mogelijke
duurzame oplossingen van de kwestie
3. betrokkenen schriftelijk te informeren

D.1

0535919 Inspraak
waterplannen

Hazenkamp, Besloten is:
René
1. in te stemmen met toezending van de opgestelde
zienswijzen over de ontwerpwaterbeheersplannen van de waterschappen Rijn
en IJssel en Vechtstromen en over het Ontwerp
gedeeltelijke herziening Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening voor Kaderrichtlijn Water
(KRW) en Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)
aan de betreffende organisaties
2. geen zienswijzen in te dienen tegen de diverse
overige ter inzage liggende nationale
waterplannen (Ontwerp-Nationaal Waterplan,
Ontwerp-Beheer- en Ontwikkelingsplan voor
Rijkswateren met Plan-mer en toetsingskader
waterkwaliteit en KRW-factsheets, Ontwerp
Overstromingsrisicobeheerplannen, Kaderrichtlijn
Mariene Strategie, Ontwerp-Beleidsnota
Noordzee en OntwerpStroomgebiedsbeheersplannen en bij de plannen
behorende Plan-Merren en Passende
Beoordelingen)

Vastgesteld d.d. 17 februari 2015,
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

