Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 6 januari 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

0533046 De openbare
besluitenlijst van de B&Wvergadering d.d.
23 december 2014

Meengs,
Jacqueline

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen.

A.2

0532212 Strategie
Intergemeentelijke
samenwerking Hof van
Twente

Hertzdahl,
Malu

Besloten is:
1. de strategie intergemeentelijke samenwerking te
beschouwen als de uitwerking van de
bestuursopdracht d.d. 7 oktober 2014 en deze
vast te stellen.
2. de strategie ter bespreking en vaststelling aan te
bieden aan de gemeenteraad

A.3

0532442 Concept advies
Hertzdahl,
Stuurgroep Regio Twente "
Malu
Samenwerken doen we zelf"
d.d. 5 december 2014

Besloten is
1. kennis te nemen van het concept advies van de
Stuurgroep Regio Twente "Samenwerken doen
we zelf" d.d. 5 december 2014;
2. het raadsmemo door te geleiden naar de raad ter
voorbereiding van het door de Stuurgroep in te
plannen gespreksmoment met de raad voor
1 maart 2015

B.1

0532832 Raadsinformatie:
Meerjarenbegroting 20162018 van de stichting OPO
HvT.

Besloten is in te stemmen met de raadsinformatie.

B.2

0532791 Herbenoeming van Asteleijner,
twee leden van de Raad van Eric
Toezicht van de stichting
Openbaar Primair Onderwijs
Hof van Twente

Besloten is in te stemmen met het conceptraadsvoorstel en –besluit waarin de raad gevraagd
wordt om de heer M. Verbeek (met terugwerkende
kracht vanaf 1 juli 2014) en de heer H.J. Wevers (per
1 juni 2015) als lid van de Raad van Toezicht OPO
HvT te herbenoemen.

B.3

0532747 Verordeningen
Participatiewet 2015

Besloten is de volgende verordeningen in het kader
van de Participatiewet ter vaststelling voor te leggen
aan de gemeenteraad:
1. Re-integratieverordening Participatiewet 2015
2. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet
2015
3. Verordening individuele studietoeslag
Participatiewet 2015

Asteleijner,
Eric

Tadema,
Hans

B.4

0532583 Beleidsregels Wet Groot de,
maatschappelijke onderRene
steuning 2015
(Verstrekkingenboek),
Financieel besluit Wmo en
Jeugd 2015 en Beleidsregels
Jeugd 2015

Besloten is met terugwerkende kracht tot 1 januari
2015 vast te stellen:
1. de beleidsregels Wmo 2015
(Verstrekkingenboek)
2. het financieel besluit Wmo en Jeugd 2015
3. de Nadere regels Jeugdhulp 2015

B.5

0532867 Veilig Thuis Twente Geen van,
Lisanne

Besloten is:
1. in te stemmen met de samenwerkingsafspraken
met Veilig Thuis Twente, en
2. de samenwerkingsovereenkomst met Veilig Thuis
Twente aan te gaan.

B.6

0532617 Wmo trapliften

Scholte,
Harmke

Besloten is het contract met Otto Ooms voor de
Wmo-trapliften te verlengen tot en met 31 december
2015.

B.7

0532751 Beleidsregels
bijzondere bijstand 2015

Tadema,
Hans

Besloten is:
1. de beleidsregels bijzondere bijstand 2015 vast te
stellen onder intrekking van de Beleidsregels
bijzondere bijstand 2013
2. van de extra middelen schuldhulpverlening ad
€ 75.000 een bedrag van € 48.000 toe te voegen
aan de uitgaven bijzondere bijstand en een
bedrag van € 27.000 aan te wenden voor
bijdragen aan de Voedsel en Kledingbank en
overige uitgaven ten behoeve van de minima
zoals Sport- en cultuurfonds, activiteiten Rode
Kruis en andere initiatieven ten behoeve van de
doelgroep.

C.1

0531995 Aanvraag subsidie
gedenkteken H. Rupert

Mark, van
der, Harry

Besloten is:
1. de aanvraag voor een financiële bijdrage in de
kosten van het oprichten en onthullen van een
monument voor de heer Herman Rupert, die
gesneuveld is in Oost Indië in 1947 te weigeren
2. een bedrag van € 1.000 beschikbaar te stellen
voor de onthullingsplechtigheid;
3. de initiatiefnemers hierover schriftelijk te
berichten

C.2

0533098 Aanvragen bijdrage Mark, van
frictiebudget Muziekschool
der, Harry
Hof van Twente en Reggehof

Besloten is:
1. Stichting muziekschool Hof van Twente vanuit het
frictiebudget een bijdrage toe te kennen van €
54.230 t.g.v. kosten reorganisatie 2013
2. Stichting De Reggehof vanuit het frictiebudget
een bijdrage toe te kennen van € 36.401 t.g.v.
kosten reorganisatie 2013

D.1

0532883 Vaststellen DO
vervangen riolering
Stokkumerweg Markelo

Harbers,
Martijn

Besloten is:
1. het definitief ontwerp (DO) vervangen riolering
Stokkumerweg vast te stellen
2. de reactienota vast te stellen en de
inspraakprocedure af te ronden
3. het projectplan realisatie- en afrondingsfase vast
te stellen
4. de meervoudig onderhandse
aanbestedingsprocedure te starten met laagste
prijs als gunningscriterium
5. het uitvoeringskrediet van € 435.930,beschikbaar te stellen en deze als volgt te dekken
Raamkrediet vGRP (€ 270.350), groot onderhoud
wegen (2015, € 112.400), groen (2014,
€ 22.680), verkeer (2015, € 3.000) en krediet
herinrichting openbare ruimte (2015, € 27.500).
6. de afdelingsmanager OBR volmacht te verlenen
voor opdrachtverlening mits de uitvoeringskosten
binnen het budget passen

Vastgesteld d.d. 13 januari 2015,
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

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

