Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 17 november 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

0567493 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
10 november 2015

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2

0553604 Evaluatie
Meerman,
verkiezingen Provinciale
Henry
Staten en Algemeen Bestuur
Waterschap Rijn en IJssel

Besloten is:
1. kennis te nemen van de evaluaties en de
uitkomsten hiervan mee te nemen bij toekomstige
besluitvorming met betrekking tot centrale
stemopneming
2. deze evaluaties ter kennis te brengen van de
raad.

B.1

0566539 Verzoek in
eigendom nemen van
Kunstwerk 'Vertrek'

B.2

0567040 Begeleiding (OMD, Koopman,
OZL en KDV) op grond van Teun
de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 in 2016

Besloten is:
1. aan cliënten van wie het wettelijk overgangsrecht
op begeleiding in natura eindigt op 31 december
2015, tijdelijk ondersteuning te bieden op grond
van de Wmo2015 waarbij de vorm en inhoud van
de voorziening ongewijzigd blijven ten opzichte
van de begeleiding op 31 december 2015.
2. deze tijdelijke ondersteuning te bieden
van1 januari 2016 tot 1 mei 2016

C.2

0566718 Inspraakprocedure
bestemmingsplan GoorNoord

Besloten is het plan aan te passen, conform het
gestelde in de inspraaknotitie.

Mark, Harry Besloten is:
1. de principiële bereidheid uit te spreken om onder
voorbehoud van verlening van de vereiste
vergunningen het kunstwerk ‘Vertrek’ in
eigendom te nemen
2. de Stichting Beeldende Kunst te verzoeken het
kunstwerk in beheer te nemen en een bijdrage te
verlenen in de aanschaf en plaatsing van het
kunstwerk
3. betrokkenen schriftelijk te informeren

Braak,
Albert

C.4

0567915 Aanvulling KGO
beleid "Grond voor gebruik,
ontwikkel nu de erfenis voor
de toekomst"

Overbeek,
Jeroen

Besloten is:
1. in te stemmen met de voorgestelde aanvulling op
het beleidsdocument
2. de gemeenteraad door middel van een raadsbrief
hierover te informeren.

Vastgesteld d.d. 24 november 2015,
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

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

