Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 24 februari 2015
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
P. van Zwanenburg
H.J. Scholten
mr. G.S. Stam
Afwezig:
drs. W.J.H. Meulenkamp

Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1

0537997 Besluitenlijst van de Zweers,
vergadering van B&W d.d.
Monique
17 februari 2015

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2

0534655 CAO 2013-2015

Bode,
Stefanie

Besloten is:
1. op grond van artikel 125 Ambtenarenwet en
artikel 160 Gemeentewet de lokale
arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregeling
voor gemeenteambtenaren vast te stellen,
betreffende de drie LOGA-circulaires
2. op grond van artikel 107e Gemeentewet de lokale
arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregeling
voor de griffie vast te laten stellen door de raad,
betreffende de drie LOGA-circulaires.
3. deze besluiten te publiceren op de gebruikelijke
en wettelijke wijze.

A.3

0536906 Vaststellen
geactualiseerd handboek
projectmatig werken

Damen, Bas Besloten is het geactualiseerde handboek
projectmatig werken vast te stellen.

B.1

0537676 Beantwoording
schriftelijke vragen Theo
Reijnders namens de fractie
van de VVD

Groot de,
Rene

B.2

0536113 Afspraken VVE eind Asteleijner,
groep 2
Eric

Besloten is in te stemmen met:
1. de (Resultaat-)afspraken voor de Voor- en
vroegschoolse educatie, eind groep 2 primair
onderwijs
2. de ondertekening van de afspraken door
wethouder P. van Zwanenburg
en
3. het definitieve rapport Kwaliteit VVE Hof van
Twente 2014 voor kennisgeving aan te nemen

B.3

0531333 Gebouwenbeheervisie 2015-2019

Besloten is de Gebouwenbeheervisie 2015-2019 ter
vaststelling aan de raad aan te bieden.

Mensink,
Michiel

Besloten is in te stemmen met de geformuleerde
antwoorden.

C.1

0536863 Toepassen van de Roebert-ter Besloten is:
roodvoorroodregeling aan de Horst, Alie 1. in te stemmen met het toepassen van de
Dekkersveldweg 2/4 te Ambt
roodvoorroodregeling op het perceel
Delden
Dekkersveldweg 2/4 te Ambt Delden
2. over te gaan tot het sluiten van de
exploitatieovereenkomst en deze te publiceren
3. het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig de
afspraken op te stellen en in procedure te
brengen

C.2

0537236
Conceptstructuurvisie
Bentelo

Roebert-ter Besloten is in te stemmen met de conceptHorst, Alie structuurvisie en het concept voor de inspraak ter
inzage leggen

C.3

0536986 Verzoek om
tegemoetkoming in de
planschade

Kamst,
Michiel

D.2

0537074 Motie 10% energie- Mensink,
besparing gemeentelijke
Michiel
gebouwen

Besloten is het verzoek om planschadetegemoetkoming af te wijzen overeenkomstig het
advies van de schadebeoordelingscommissie van
5 februari 2015.
Besloten is de gemeenteraad te informeren door
middel van een raadsmemo

Vastgesteld d.d. 3 maart 2015,
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

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

