Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 1 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

0569297 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
24 november 2015

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2

0568314 Vertegenwoordiging Hertzdahl,
bestuur Regio Twente en
Malu
Twentebedrijf

Besloten is:
1. de heer P. van Zwanenburg aan te wijzen als lid
van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente
per 1 januari 2016 en mevrouw H.A.M. Nautavan Moorsel aan te wijzen als diens
plaatsvervanger.
2. de heer H.J. Scholten aan te wijzen als lid van
het bestuur van het Twentebedrijf per 1 januari
2016 en de heer W.J.H. Meulenkamp aan te
wijzen als diens plaatsvervanger.

A.3

0560604 Verlenging
overeenkomst uitbesteden
handhaving permanente
bewoning recreatieverblijven

Arends,
Arjan

Besloten is conform de offerte de gehele
handhavingsprocedure incl. de juridische component
betreffende bewoning van recreatieverblijven in
afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid
opnieuw uit te besteden aan MB-ALL voor het jaar
2016 met de optionele mogelijkheid tot verlenging
van nogmaals 2 x 1 jaar.

A.4

0569134 Inspraakverordening gemeente Hof
van Twente 2016

Djodikromo, Besloten is de gemeenteraad voor te stellen de
Daisy
inspraakverordening gemeente Hof van Twente
2016 vast te stellen en de Inspraakverordening 2005
in te trekken.

B.1

0563430 Verhuur/tarieven
buitensportaccommodaties

Volker,
Clemens

B.2

0567618 Vaststelling
Asteleijner,
Verordening Bijdrage Voor- en Eric
vroegschoolse educatie aan
kinderopvanginstellingen Hof
van Twente

B.3

0567665 Participatie-agenda
Sociaal Domein 2016

Besloten is de vijfde wijziging van de Regeling
tarieven gebruik gemeentelijke sportaccommodaties
Hof van Twente vast te stellen en in te stemmen met
de verlenging van de huurovereenkomsten in 2016
Besloten is de raad voor te stellen de verordening
Bijdrage Voor- en vroegschoolse educatie (hierna
VVE) aan kinderopvanginstellingen Hof van Twente
2016 vast te stellen

Broek, Tom Besloten is de participatie-agenda Sociaal Domein
2016 vast te stellen en te publiceren.

C.1

0568179 Vaststellen
Braak,
(actualiserings)
Albert
bestemmingsplan "Goor-Oost"

Besloten is de raad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan "Goor-Oost" gewijzigd vast
te stellen conform de zienswijzennotitie
2. geen exploitatieplan vast te stellen
3. Gedeputeerde Staten van Overijssel te
verzoeken om een verklaring van geen bezwaar
tegen eerdere bekendmaking

C.2

0569340 Vaststellen
Overbeek,
bestemmingsplan
Jeroen
Buitengebied Hof van Twente,
herziening Oelerweg 2-4 Ambt
Delden

Besloten is, onder de voorwaarde dat geen
zienswijzen worden ingediend, de gemeenteraad
voor te stellen het bestemmingsplan Buitengebied
Hof van Twente, herziening Oelerweg 2-4 Ambt
Delden (inclusief bijlagen) ongewijzigd vast te stellen

C.3

0567423 Ontwerpbestemmingsplan
Scherpenzeelseweg ong te
Goor

Besloten is:
1. in te stemmen met de inspraaknotitie en hiertoe
het bestemmingsplan op onderdelen aan te
passen
2. het ontwerp-bestemmingsplan gedurende zes
weken ter inzage te leggen.

C.4

0566783 OntwerpKoetsier bestemmingsplan Diepenheim Keizer,
Janine

Besloten is:
1. in te stemmen met de voorgestelde
beantwoording van de inspraakreacties
2. het bestemmingsplan op onderdelen aan te
passen en deze gedurende zes weken ter inzage
te leggen
3. in te stemmen met de actualisatie van het
beeldkwaliteitsplan Diepenheim Noord 2 en deze
gedurende zes weken ter inzage te leggen

C.5

0550863 Vaststellen nieuwe Tichelaar,
dienstverleningsovereenkomst Arjan
met Het Oversticht

Besloten is:
1. de nieuwe (aangepaste) dienstverleningsovereenkomst met Het Oversticht vast te stellen
en gelijktijdig de huidige overeenkomst in te
trekken in verband met het overgaan van een
welstandscommissie naar een stadsbouwmeester
2. de voorgestelde stadsbouwmeester en hun
plaatsvervangers te benoemen, te weten de
heren ir. H.F.A. Dekkers, ir. E.H.G Nijhuis en
ing. R.M. Veenink

C.6

0567237 Aanpassing Nota
gemeentelijk geluidbeleid
2013 - 2020

Koetsier Keizer,
Janine

Hazenkamp, Besloten is:
René
1. in te stemmen met het voorstel tot aanpassing
van de Nota gemeentelijk geluidbeleid 2013 –
2020
2. de gewijzigde Nota gemeentelijk geluidbeleid
2013 - 2020 ter vaststelling aan de
gemeenteraad voor te leggen

C.7

0567150 Oprichting van en
deelname aan Coöperatie
Zuiver Hof van Twente 2035
U.A.

Paalman,
Wilma

C.8

0569988 Gewijzigd raadsOverbeek,
voorstel KGO beleid 'Grond
Jeroen
voor gebruik, ontwikkel nu de
erfenis voor de toekomst'

Besloten is in te stemmen met de wijzigingen in het
beleidsdocument en de raad hierover te informeren
door middel van een gewijzigd raadsvoorstel

D.1

0567730 Concept Strategisch Roosink,
beleidsplan Twence 2016Henk
2019

Besloten is:
1. in te stemmen met het Strategisch beleidsplan
Twence 2016-2019, maar wel opmerken dat we
vanuit invulling van de bestuurlijke betrokkenheid
er voor pleiten binnen de statutaire
mogelijkheden de zeggenschap over
investeringen van Twence te vergroten
2. Twence schriftelijk te informeren

D.2

0568826 Aflossing EDONlening

Besloten is:
1. gebruik te maken van het aanbod van Enexis om
de achtergestelde niet aflosbare lening die we
als vm. EDON-aandeelhouder hebben verstrekt
af te lossen en de waarde in kas te laten uit
betalen
2. daartoe de burgemeester de
vaststellingsovereenkomst en het keuzeformulier
te laten ondertekenen
3. dit als autonome ontwikkeling bij de 1e Berap
2016 mee te nemen

Roosink,
Henk

Besloten is:
1. over te gaan tot de oprichting van de Coöperatie
Zuiver Hof van Twente U.A., samen met ECHT
(Energie Coöperatie Hof van Twente) en
Stichting Platform Ondernemersverenigingen Hof
van Twente, nu de gemeenteraad in haar
vergadering van 28 oktober 2015 de gelegenheid
heeft gehad haar wensen en bedenkingen te
uiten
2. deel te nemen als lid van de Coöperatie Zuiver
Hof van Twente U.A.
3. tot vertegenwoordiger van de gemeente Hof van
Twente in het bestuur van de coöperatie te laten
benoemen drs. W.J.H. Meulenkamp en tot zijn
vervanger de heer H.J. Scholten, zoals
omschreven in de oprichtingsstatuten van de
Coöperatie
4. dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan
Gedeputeerde Staten conform artikel 160
Gemeentewet lid 3.
5. in te stemmen met het registreren bij de Kamer
van Koophandel van de Coöperatie Zuiver Hof
van Twente U.A. i.o. en Zuiver Hof van Twente
B.V. teneinde de activiteiten die de coöperatie en
de B.V. gaan uitvoeren op te kunnen starten
6. de raad hierover te informeren door middel van
een raadsbrief

D.3

0567465 straatnaamgeving
Hoef,
(gedeetelijke) onverharde weg Jenneke
gelegen tussen de
Borkeldweg en de
Luttekeveldweg

Besloten is de straatnaam 'Wittezandweg' toe te
kennen aan de (gedeeltelijke) onverharde weg
gelegen tussen de Borkeldweg en de
Luttekeveldweg te Markelo

D.4

0568293 Raadsbrief
verwerken berm- en
slootmaaisel

Besloten is de raadsbrief verwerken berm- en
slootmaaisel te verzenden naar de raad.

Oost,
Lieuwe

Vastgesteld d.d. 8 december 2015,
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

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

