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

Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager Besluit

A.1

0539601 De besluitenlijst van de
vergadering van B&W d.d. 3 maart
2015

Zweers,
Monique

A.2

0538544 Integraal overzicht regime Hertzdahl,
interbestuurlijk toezicht en
Malu
doorwerking provinciaal ruimtelijk
belang Hof van Twente, beeld 2015

A.3

0539184 Stand van zaken
verbeterplan projectmatig werken

Damen, Bas Besloten is de raadsmemo " Stand van zaken
verbeterplan projectmatig werken" aan de
raad te sturen.

A.4

0537188 Beslissing op
bezwaarschrift

Kamst,
Michiel

A.5

0537867 Voortzetting samenwerking Rikkert,
Veilig Ondernemen centrum Goor en Dienie
bedrijventerrein
Zenkeldamshoek/Spechthorst/Whee.

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

Besloten is:
1. kennis te nemen van het Integraal
overzicht regime interbestuurlijk toezicht
en doorwerking provinciaal ruimtelijk
belang Hof van Twente, beeld 2015
2. het Integraal overzicht regime
interbestuurlijk toezicht en doorwerking
provinciaal ruimtelijk belang Hof van
Twente, beeld 2015 ter kennisname aan te
bieden aan de gemeenteraad.

Besloten is:
1. in te stemmen met het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften
(kenmerknummer 2014-002)
2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren
3. betrokkene schriftelijk te informeren
Besloten is:
1. in te stemmen met het convenant,
inhoudende een verlenging van de
samenwerking tussen gemeente, politie,
brandweer en Goor Collectief ten behoeve
van de veiligheid in het centrum van Goor
2. in te stemmen met het convenant,
inhoudende een verlenging van de
samenwerking tussen gemeente, politie,
brandweer, Goor Collectief (HIND) en de
werkgroep Zenkeldamshoek ten behoeve
van de veiligheid op het bedrijventerrein
Zenkeldamshoek, Spechthorst en De
Whee
3. het convenant na 3 jaar te evalueren

A.7

0538360 Uitvoeringsprogramma
VTH taken

Bosman,
Henny

Besloten is:
1. het Uitvoeringsprogramma
Vergunningverlening, Toezicht- en
handhavingstaken (VTH-taken) 2015 vast
te stellen;
2. in te stemmen met de voorstellen 1 t/m 16
in bijlage 2 van het Uitvoeringsprogramma
3. de gemeenteraad te informeren door
middel van een raadsmemo.

A.8

0526525 Aspecten toezicht en
handhaving in de praktijk

Arends,
Arjan

Besloten is de gemeenteraad te informeren
over de aspecten van toezicht en handhaving
in de praktijk door middel van een
raadsinformatie

B.1

0538691 Ouderbijdrage in het kader Groot de,
van de Jeugdwet
Rene

Besloten is uitvoering te geven aan artikel
8.2.3 van de Jeugdwet.

B.2

0539532 Inkoop academische
functie jeugd GGZ

Besloten is:
1. met Karakter en Accare voor 2015 een
overeenkomst te sluiten voor uitvoering
van de academische functie kinder- en
jeugdpsychiatrie binnen de Jeugd GGZ
2. hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen
van € 8.887,- aan Accare en € 29.286,aan Karakter

Braat,
Prisca

Door de burgemeester is besloten:
1. met toepassing van het bepaalde in het
artikel 171 lid 1 jo. lid 2 van de
Gemeentewet, de vertegenwoordiging van
de gemeente Hof van Twente, in de vorm
van het ondertekenen van
overeenkomsten inzake inkoop jeugdhulp,
op te dragen aan de voorzitter van het
dagelijks bestuur van de Regio Twente
D.1

0539301 Overeenkomst begrazing
met schapen

Denekamp, Besloten is:
Bert
1. de overeenkomst met betrekking tot het
begrazen door schapen aan te gaan met
de heer Wormmeester
2. de overeenkomst jaarlijks te evalueren en
zo nodig bij te stellen
3. de begroting aan te passen bij de eerste
bestuursrapportage

D.2

0538522 Verbetering
afvalwaterafvoer buitengebied
Bentelosestraat

Kok, Erwin

Besloten is:
1. in te stemmen met het verbeteren van de
afvalwaterafvoer in het buitengebied
Bentelosestraat nabij Bentelo
2. ter voorbereiding en uitvoering van
adviespunt 1 een krediet ter beschikking te
stellen van €100.000 en deze ten laste te
brengen van het Raamkrediet vGRP 2014
3. de manager Openbare Ruimte volmacht te
verlenen voor het verstrekken van de
opdracht aan de aannemer, mits de kosten
binnen het budget passen.

D.3

0539078 Beantwoording
raadsvragen afval

Agteresch,
Eef

Besloten is de memo met de beantwoording
van de vragen die in de raadsvergadering van
10 februari 2015 zijn gesteld aan de raad aan
te bieden.

D.4

0538663 Straatnaamgeving plan
'Constantijnhof' te Goor

Hoef, van
der,
Jenneke

Besloten is de volgende straatnamen
'Zonnebloemstraat' en 'Klaproosstraat' toe te
kennen binnen het plan 'Constantijnhof' te
Goor en besloten is de straatnaam
Odammerweg vast te stellen

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

mr. G.S. Stam

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

