Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 3 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

0535936 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
27 januari 2015

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2

0535392 Vaststelling
voorlopig bevolkingscijfer

Besloten is:
1. het voorlopig bevolkingscijfers vast te stellen op
34.915
2. kennis te nemen van het overzicht
inwoneraantallen
3. de raad door middel van een raadsmemo te
informeren

A.3

0535720 Inrichting zevental Mark, van
camperovernachtingsplekken der, Harry
bij Hotel Café Restaurant
Jachtlust te Goor

A.4

0535841 Jaarverslag Externe Hazenkamp, Besloten is in te stemmen met het raadsmemo.
Veiligheid 2014
René

B.1

0535140 Huishoudelijke hulp Groot de,
toelage
Rene

Meerman,
Henry

Besloten is:
1. Hotel Café Restaurant Jachtlust te Goor aan te
geven dat:
a. er in beginsel bereidheid is medewerking te
verlenen aan het inrichten van een zevental
camperovernachtingsplekken op de
parkeerplaats
b. hierbij de voorwaarde wordt gesteld dat er
een overeenkomst wordt opgesteld waarbij
een inpassing in een landelijke omgeving
wordt gegarandeerd
c. hierbij gedacht wordt aan een omgevingsvergunning in 1e instantie voor de duur van
10 jaar
d. hiervoor een omgevingsvergunning dient te
worden aangevraagd
e. in afwachting van de uitkomsten van de
notitie kampeerexploitatievergunning
vooralsnog geen
kampeerexploitatievergunning hoeft te
worden aangevraagd
2. aanvrager schriftelijk te informeren over dit besluit

Besloten is de raad te informeren over de
huishoudelijke hulp toelage door middel van een
raadsmemo.

B.2

0515525 Vrijwilligersbeleid
Richtlijn voor 2015-2017

YilmazBesloten is in te stemmen met het beleidsstuk
Alkan, Nora "Vrijwilligersbeleid, Richtlijn voor 2015-2017"

B.3

0535896 Stichting Openbaar Asteleijner,
Primair Onderwijs Hof van
Eric
Twente: Meerjarenbegroting
2016-2018.

Besloten is in te stemmen met de raadsmemo.

Vastgesteld d.d. 10 februari 2015,
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

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

