Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 24 maart 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

0541549 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
17 maart 2015

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2

0541493 Plaatsing
gemeentepagina in
Hofweekblad

Besloten is met drukkerij Unaniem te onderhandelen
over het plaatsen van de gemeentelijke infopagina’s
in de komende twee jaar en hiervoor af te wijken van
het geldende Inkoop- en aanbestedingsbeleid

B.1

0541079 Dossieroverdracht Groot, Rene Besloten is
Jeugdbescherming Overijssel
- door het college van burgemeester en
wethouders: in te stemmen met de verklaring van
vervreemding
- door de burgemeester: Adrie Ouwehand, Ivonne
de Lizer, Anouk van der Beek en René de Groot
te machtigen tot het feitelijk in ontvangst nemen
van de dossiers en het ondertekenen van de
verklaring van vervreemding

B.2

0541206 Monitor Sociaal
Groot, Rene Besloten is in te stemmen met de monitor en deze
Domein Transities Januari en
naar de raad te sturen
Februari 2015

B.3

0541208 Aanvullende
opvang vluchtelingen Huize
Scherpenzeel

C.1

0539337 Verklaring van geen Overbeek,
bedenkingen inzake
Jeroen
agrarische bouwvlakken
bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente'

C.2

0536528 Kwaliteitsimpuls
Stadsrand Elsenerbroek

Kolste-de
Koning,
Wendy

Braak,
Guido

Besloten is geen medewerking te verlenen aan het
verzoek om tijdelijke opvang van vluchtelingen in
Huize Scherpenzeel. De aangevraagde
omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van
het gebruik te weigeren.
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen een
categorie van gevallen aan te wijzen waarvoor geen
verklaring van bedenkingen van de gemeenteraad
nodig is.

Nije Bijvank, Besloten is:
Frans
1. kennis te nemen van de resultaten van het
project
2. in te stemmen met het procesvoorstel:
a. bedrijfsbezoek aan De Barlo inplannen
b. verantwoording richting provincie aanvullen
met verzoek om aandacht voor de
onderdoorgang Regge - N347
c. nader formuleren van verdere projecten

D.1

0540365 Aanwijzingsbesluit
Wet Markt en Overheid

Braamhaar, Besloten is:
Pim
1. de raad voor te stellen bepaalde economische
activiteiten van algemeen belang aan te wijzen,
waarvoor de gedragsregels van de Wet Markt en
Overheid niet gelden.
2. de raad voor te stellen het aanwijzingsbesluit vast
te stellen

D.2

0541139 raadsvoorstel
bekostiging aanleg
kunstgrasveld Markelo

Volker,
Clemens

D.3

0541196 Evaluatie
Gemeentelijk Mobiliteitsplan
2007-2014

Meijer, John Besloten is:
1. in te stemmen met de rapportage Evaluatie
Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2007-2014
2. de rapportage ter kennisname aan te bieden aan
de raad
3. bij het Presidium de mogelijkheid aan te geven
hierover een informatieve bijeenkomst te
organiseren.
4.

D.5

0541303 Wijziging
Asbestverwijderingsbesluit

Hazenkamp, Besloten is:
René
1. in te stemmen met de opgestelde zienswijze over
het ontwerpbesluit tot wijziging van het
Asbestverwijderingsbesluit 2005.
2. de zienswijze toe te zenden aan het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal
Milieu, Directie Veiligheid en Risico's te Den
Haag.

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen ten
behoeve van de aanleg van een kunstgrasveld op
sportpark Endemansdijk in Markelo een
gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen
inclusief btw van € 502.150

Vastgesteld d.d. 31 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

