Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 3 november 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

0565724 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
27 oktober 2015

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2

0564993 Nota verbonden
partijen gemeente Hof van
Twente 2015

Müller,
Lisette

Besloten is in te stemmen met de Nota verbonden
partijen gemeente Hof van Twente 2015 en de
gemeenteraad voor te stellen de nota verbonden
partijen gemeente Hof van Twente 2015 vast te
stellen.

B.1

0563529 Gemeenschappelijke Regeling
Stadsbank Oost Nederland

Kamst,
Michiel

Besloten is:
1. de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank
Oost Nederland 2005 te wijzigen onder
voorbehoud van toestemming van de raad;
2. de raad te verzoeken kennis te nemen van de
Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost
Nederland 2015;
3. de raad voor te stellen te besluiten het college
toestemming te geven tot wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost
Nederland 2005

B.2

0564101 Motie subsidie
AED-project

Broek, Tom Besloten is de raadsbrief aan de raad te versturen.

C.1

0565014 Sociaaleconomische visie
uitvoeringsplan 2015

Ouwehand, Besloten is in te stemmen met het inwerkingstellen
Adrie
van het uitvoeringsplan 2015 met dien verstande dat
alle kosten ten laste van arbeidsparticipatie worden
gebracht.

C.2

0565619 Raadsbrief
impressie bijeenkomst
economische werkgroep
15 oktober 2015

Michel,
Berryl

C.3

0556254 Vaststellen beleids- Overbeek,
kader Kwaliteitsimpuls
Jeroen
Groene Omgeving

D.1

0565219 Raadsbrief wegen

Besloten is in te stemmen met de raadsbrief
impressie bijeenkomst economische werkgroep
15 oktober 2015

Besloten is in te stemmen met het voorliggende
beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en
dit ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad

Denekamp, Besloten is de raadsbrief aan de raad te zenden
Bert

D.2

0562010 Vaststelling
Groenbeheerplan

Schuite, Bas Besloten is:
1. het 'Groenbeheerplan 2015-2025' vast te stellen
2. dit groenbeheerplan als richtlijn voor het uit te
voeren groenonderhoud te hanteren.

D.3

0564228 Project
Harbers,
rioolverbetering en renovatie Martijn
Holterweg / Zonneweg
Markelo

Besloten is:
1. de voorbereiding voor het project rioolverbetering
en renovatie Holterweg/Zonneweg Markelo te
starten en het betreffende projectplan daartoe
vast te stellen
2. een voorbereidingskrediet ad. € 30.000
beschikbaar te stellen en deze ten laste te
brengen van het raamkrediet vGRP 2014-2015.

D.4

0564662 Uitvoeringsprogramma 2015 verbreed
gemeentelijk Rioleringsplan

Kok, Erwin

Besloten is:
1. het Uitvoeringsprogramma 2015 behorende tot
het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 20132016 (vGRP) vast te stellen;
2. het Raamkrediet 2015 en de resterende Raamkredieten 2014 en 2013 van het vGRP in te
zetten voor de financiering van het Uitvoeringsprogramma 2015.

D.5

0565781 Aanpassing GR
SWB Midden Twente

Kamst,
Michiel

Besloten is:
1. de Gemeenschappelijke Regeling SWB Midden
Twente te wijzigen onder voorbehoud van
toestemming van de raad
2. de raad te verzoeken kennis te nemen van de
Gemeenschappelijke Regeling SWB Midden
Twente 2015
3. de raad voor te stellen te besluiten het college
toestemming te geven tot wijziging van de
gemeenschappelijke regeling SWB Midden
Twente

D.6

0564979 Verordeningen
Kütük,
onroerende-zaakbelastingen Memet
en Leges 2016

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen de
verordeningen onroerende-zaakbelastingen en leges
voor het belastingjaar 2016 vast te stellen

D.7

0566262 Raadsbrief
voortgang project Nieuwe
bodemsanering 't Gijmink

Besloten is de raadsbrief te verzenden

Janssen,
René

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

mr. G.S. Stam

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

