Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 23 juni 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

0551483 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
16 juni 2015

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2

0550713 Aanwijzing van de Meer, Sytze Besluit burgemeester:
politie voor het toezicht op de van der
Besloten is:
nachtregisters
1. de opsporingsambtenaren van de politie eenheid
Oost Nederland, bedoeld in artikel 141 Wetboek
van Strafvordering, aan te wijzen als belast met
het toezicht op de naleving van het bepaalde in
artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht
2. te bepalen dat dit besluit met terugwerkende
kracht op 1 juni 2015 in werking treedt

A.3

0551264 Actualisatie
Volmachtenbesluit 2015 en
volmachtenbesluit
Procesvertegenwoordiging
2015.

A.4

0541307 Verslag archiefzorg Dam, Petra Besloten is in te stemmen met het verslag
en -beheer 2014
archiefzorg en -beheer en dit verslag ter kennisname
aan te bieden aan de raad.

B.1

0551467 Beantwoording van Ouwehand, Besloten is de beantwoording van de vragen door te
de aanvullende vragen
Adrie
geleiden naar de raad.
creatieve werk- en denkruimte voor ambtenaren van
de SP

B.2

0549724 Wijzigingen
bestuursovereenkomst SRT
2015

Djodikromo, Besloten is:
Daisy
1. het Volmachtenbesluit 2015 en het volmachtenbesluit procesvertegenwoordiging 2015 vast te
stellen
2. het Volmachtenbesluit 2013 en het volmachtenbesluit procesvertegenwoordiging 2013 in te
trekken.

Kokhuis,
Gerard

Besloten is:
1. de overeenkomst inzake de samenwerking op het
terrein van sociale recherche ingaande 1 januari
2015 op onderdelen te wijzigen, dan wel te
voorzien van een aantal nieuwe artikelen
2. de bestuursovereenkomst SRT 2015 te laten
ondertekenen door de burgemeester

B.3

0549725 Aanwijzing van
Kokhuis,
verschillende functies binnen Gerard
de afdeling
Publiekscentrum/Sociale
leefomgeving en de afdeling
Ontwikkeling/Toegang als
toezichthouder

Besloten is:
1. voor de volgende wetten (en hun opvolgers):
- Participatiewet, waaronder begrepen het
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
(BBZ);
- Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW);
- Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ);
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(WMO);
- Wet inburgering (WI);
- Leerplichtwet;
- Alle aanverwante regelingen binnen het
sociale domein, waaronder de verordeningen
en beleidsregels
de functionarissen binnen de volgende functies
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015
aan te wijzen als toezichthouders als bedoeld in
artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht:
- Allround medewerker werk en inkomen A;
- Allround medewerker werk en inkomen B;
- Senior medewerker sociale leefomgeving;
- Medewerker Zorg;
- Medewerker Zorg B;
- Regisseur WMO;
- Leerplichtambtenaar;
- Sociaal rechercheurs van de Sociale
Recherche Twente (SRT).
2. aan de betreffende functionarissen een
legitimatiebewijs beschikbaar te stellen en de
kosten hiervan ten laste te brengen van
FCL/ECL: 50300000/25130.
3. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het
Hofweekblad

C.1

0550918 Planschade advies Kamst,
bestemmingsplan
Michiel
"Buitengebied 1997,
herziening Groningerveldweg
2a" en "Buitengebied 2012"

Besloten is:
1. het advies van de planschadebeoordelingscommissie Langhout & Wiarda van 28 april 2015
over te nemen
2. verzoekers conform dit advies € 6.500,schadevergoeding toe te kennen vermeerderd
met wettelijke rente en het wettelijk betaalde
drempelbedrag
3. de planschadevergoeding te verhalen conform de
planschadeverhaalsovereenkomst van 5 mei
2006

C.2

0531246 Vrijgeven bestemmingsplan 'Scherpenzeelseweg ong' voor inzage

Koetsier Keizer,
Janine

Besloten is kennis te nemen van het bestemmingsplan 'Scherpenzeelseweg ong' te Goor en deze
gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

C.3

0550216 Vrijgeven
voorontwerp-bestemmingsplan Diepenheim

Koetsier Keizer,
Janine

Besloten is kennis te nemen van de inhoud van het
plan en het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage
te leggen.

C.4

0551056 Natuurontwikkeling Roebert-ter Besloten is:
Deldenerbroek
Horst, Alie 1. in te stemmen met de natuurontwikkeling
Deldenerbroek
2. in te stemmen met de exploitatieovereenkomst
3. het bestemmingsplan in procedure te brengen na
ondertekening van de overeenkomst.

C.5

0549481 Planmatige kavelruil Nije Bijvank, Besloten is:
Hengevelde
Frans
1. kennis te nemen van en in te stemmen met het
projectplan Planmatige kavelruil Bentelo Hengevelde inclusief protocol
2. de aanvraag om een bijdrage in te dienen bij de
provincie Overijssel
3. in te stemmen met gemeentelijke cofinanciering
en deze vast te stellen op € 6.000
4. in te stemmen met de organisatorische opzet,
waarbij de regie ligt bij de gebiedsmanager

D.1

0550686 Woonrijp maken
Staman,
Wanyng en Ensink
Arjan
(noordelijk deel), delen in
woonwijk Heeckeren fase 1A
in Goor

Besloten is:
1. het noordelijk deel van het Ensink en de Wanyng
woonrijp te maken
2. een inspraakprocedure te starten met de huidige
tekeningen
3. na oplevering de arealen woonrijp gemaakte
delen over te dragen naar beheer
4. wanneer na oplevering schade gaat ontstaan aan
reeds woonrijp gemaakte delen door toedoen van
bouwwerkzaamheden op nieuw verkochte kavels,
deze kosten voor rekening van exploitatie van
plangebied Heeckeren fase 1A te laten komen

D.2

0552113 Meicirculaire
Gemeentefonds 2015

Besloten is de raadsmemo over de effecten van de
meicirculaire Gemeentefonds 2015 ter kennisneming
aan de raad te zenden.

Roosink,
Henk

Vastgesteld d.d. 30 juni 2015,
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

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

