Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 15 december 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.

0571157 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
8 december 2015

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0570861 Definitief besluit
vrijdagavondopenstelling
publieksbalie per 1 januari
2016

A.3.

0571170 Bestuurlijk oplegger Hertzdahl,
Bedrijfsvoeringsregeling
Malu
Twentebedrijf

Besloten is:
1. in te stemmen met de uitgangspunten
risicobeheersing zoals verwoord in de bestuurlijk
oplegger Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf
2. in te stemmen met de concept Regeling
uittreding Twentebedrijf
3. de raad over deze besluiten te informeren

A.4.

0570099 Beslissing op
Kamst,
bewaar tegen het besluit van Michiel
5 augustus 2015 tot
kostenverhaal bestuursdwang
asbestsanering Goorseweg
22 te Diepenheim

Besloten is:
1. het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften (kenmerknummer 2015-048)
over te nemen
2. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te
verklaren
3. het bestreden besluit in stand te laten
4. betrokkene schriftelijk te informeren

B.1.

0570541 herindicatie JeugdGGZ

Besloten is cliënten van wie het wettelijk
overgangsrecht op ambulante begeleiding door een
GGZ-instelling in natura (Jeugd-GGZ) eindigt op
31 december 2015, hulp op grond van de Jeugdwet
te blijven bieden, dit gedurende de duur van het
huidige behandelingstraject, maar uiterlijk tot en met
31 december 2017 of de dag dat de jeugdige de
leeftijd van 18 jaar bereikt en waarbij de vorm en
inhoud van de ambulante begeleiding ongewijzigd
blijven ten opzichte van de begeleiding op
31 december 2015.

HaafkesBesloten is per 1 januari 2016 de openingstijden van
Klein
de publieksbalie structureel te verruimen met de
Snakenborg, vrijdagavond van 17.00 tot 19.30 uur
Yvonne

Koopman,
Teun

B.2.

0570559 Gecombineerd
informatiebeeld Veiligheid en
Zorg

BackerBeunk,
Antonnet

B.3.

0571056 Regionale en lokale Braat,
vervoersvisie
Prisca

C.1.

0569837 Vaststellen
Roebert-ter Besloten is de raad voor te stellen:
bestemmingsplan
Horst, Alie 1. geen exploitatieplan vast te stellen
Buitengebied Hof van Twente,
2. het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
herziening Dekkersveldweg 24 te Ambt Delden

C.2.

0570295 Vaststellen
Roebert-ter Besloten is de raad voor te stellen:
bestemmingsplan
Horst, Alie 1. geen exploitatieplan vast te stellen
Buitengebied Hof van Twente,
2. het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen
herziening natuurontwikkeling
overeenkomstig de zienswijzennotitie
Deldenerbroek
3. Gedeputeerde Staten te verzoeken in te
stemmen met eerdere bekendmaking van het
besluit

D.1.

0570010 Verlengen overeen- Agteresch,
komst met Kringloopbedrijf
Eef
Wawollie met 1 jaar.

Besloten is de overeenkomst met Stichting
Kringloopbedrijf Wawollie, conform de allonge van
31 augustus 2015, te verlengen met 1 jaar.

D.2.

0569922 Verlengen overeen- Agteresch,
komst Afvalbrengpunt met
Eef
1 jaar

Besloten is de overeenkomst met Groenrecycling
Twente, conform de allonge d.d. 19-11-2014, te
verlengen met 1 jaar.

D.3.

0571873 Beantwoording
Denekamp, Besloten is in te stemmen met de beantwoording en
schriftelijke vragen D66 m.b.t. Bert
deze naar de raad te sturen
glascontainer Delden

Vastgesteld d.d. 22 december 2015,
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de loco-secretaris,
de loco-burgemeester,

M.J.M. Aalbrecht

P. van Zwanenburg

Besloten is:
1. in te stemmen met de ontwikkeling van het
gecombineerde informatiebeeld
2. in te stemmen met de ondersteuning door het
Ministerie van Veiligheid en Justitie
3. in te stemmen met de inzet van een stagiair
bestuurskunde welke volledige bevoegdheid
krijgt om binnen alle systemen te kunnen werken
Besloten is:
1. de gemeenteraad de regionale vervoersvisie
Samen op weg ter instemming voor te leggen
2. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen
met de uitwerking van een lokale vervoersvisie
3. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen
met een participatieve aanpak van deze lokale
vervoersvisie

