Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 19 mei 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

0547613 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
12 mei 2015

A.2

0544390 Overname
Kruijff, Hetty Besloten is de domeinnaam www.markelo.nl onder
domeinnaam www.markelo.nl
voorwaarden over te dragen aan de Stichting
Maarkels Nieuws.

A.3

0543694 Beslissing op
bezwaarschriften m.b.t.
Grefte B.V.

Kamst,
Michiel

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

Besloten is:
1. het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften (kenmerknummers 2014-003,
2014-004 en 2014-005) gedeeltelijk over te
nemen
2. de bezwaarschriften ontvankelijk en deels
gegrond te verklaren
3. de bestreden besluiten in stand te laten, met een
nadere motivering
4. betrokkenen schriftelijk te informeren
Wethouder Meulenkamp heeft geen deel uitgemaakt
van de besluitvorming.

A.4

0542700 Veiligheidsmonitor
2015

Bent-de
Bont,
Wendy

Besloten is:
1. akkoord te gaan met de uitvoering van de
veiligheidsmonitor 2015
2. akkoord te gaan met prijsvariant 1 zijnde
€ 4.187,-- van I&O Research

A.6

0547397 Raadsmemo tbv
radenbijeenkomst 28 mei
2015 Regio Twente

Hertzdahl,
Malu

Besloten is:
1. de raad te informeren over het definitieve rapport
"Samenwerken doen we zelf" van de commissie
Robben en het besluitvormingsproces
2. de raad voor te bereiden op de radenbijeenkomst
op 28 mei 2015 met een beschouwing van het
rapport "Samenwerken doen we zelf"

B.1

0547266 Subsidievaststelling Groot, Rene Besloten is onder toepassing van artikel 16 lid 3 van
Stichting Peuterspeelzalen
de Algemene Subsidieverordening 2014 er mee in te
stemmen dat de Stichting Peuterspeelzalen Hof van
Twente in afwijking van artikel 16 lid 2 van de ASV
een beoordelingsverklaring mag overleggen.

B.2

0546847 Raadsvoorstel
frictiekosten
peuterspeelzalen

Brinkhof,
Gerda

Besloten is het raadsvoorstel inzake betaling
frictiekosten aan Stichting Peuterspeelzalen aan de
raad voor te leggen

B.3

0547459 Voorgenomen fusie Asteleijner,
stichting MarCanT en
Eric
stichting Bornse
schoolvereniging.

C.1

0515393 Kavelruilen Hof van Nije Bijvank, Besloten is:
Twente
Frans
1. kennis te nemen van de bereikte resultaten van
projecten Planmatige Kavelruilen in Hof van
Twente
2. de resultaten ter kennis te brengen van de raad
3. kennis te nemen van en in te stemmen met het
projectplan planmatige kavelruil Markelosebroek
onder regie van het CKO (Coördinatiepunt
Kavelruil Overijssel)
4. in te stemmen met het gemeentelijke protocol
voor een bijdrage in noodzakelijke kavelaanvaardingswerkzaamheden, waarbij de kavelruilcommissie uitvoerende bevoegdheid heeft.
5. in te stemmen met deelname van de gemeente
Hof van Twente ter hoogte van maximaal
€ 24.000.

C.2

0547566 Beslissing op
bezwaarschrift gericht tegen
omgevingsvergunning voor
het kappen en dunnen van
circa 800 bomen in de kern
Goor

JonkerRaanhuis,
Marion

D.1

0527453 Actualisatie nota
risicomanagement, nota
reserves en voorzieningen,
nota grondbeleid

Damen, Bas Besloten is de volgende kaderstellende
beleidsdocumenten ter vaststelling aan de raad aan
te bieden:
1. de nota risicomanagement 2014
2. de nota reserves en voorzieningen 2014
3. de nota grondbeleid 2014

D.2

0545344 Afvalbeleidsplan
2015-2030

Agteresch,
Eef

Besloten is:
1. het Afvalstoffenbeleidsplan 2015-2030 aan de
raad aan te bieden
2. de raad voor te stellen te kiezen voor scenario
1koploper duurzaamheid
3. de kosten voor de invoering van dit scenario ten
laste te brengen van de voorziening afvalstoffen

D.4

0544817 Communicatie
voortgang begraafplaatsadministratie
.

Vruwink,
Johan

Besloten is de raadsmemo ter kennisgeving voor te
leggen aan de raad.

Besloten is:
1. in te stemmen met het afgeven van een positief
advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen omtrent de voorgenomen fusie
2. het schoolbestuur MarCanT schriftelijk te
informeren

Besloten is:
1. in te stemmen met het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften (kenmerknummer
2015-005)
2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren
3. betrokkene schriftelijk te informeren

D.5

0512496 Uitvoeringspakket
en aanbesteding Groot
Onderhoud Wegen 2015

Hövels,
Maarten

Besloten is:
1. in te stemmen met het uitvoeringspakket 2015
2. het werk in lijn met de Aanbestedingswet 2012
(meervoudig) onderhands aan te besteden
3. de afdelingsmanager Openbare Ruimte volmacht
te verlenen voor opdrachtverlening mits de
uitvoeringskosten na aanbesteding binnen het
budget passen.

Vastgesteld d.d. 26 mei 2015,
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

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

