Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 27 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

0535117 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
20 januari 2015

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2

0530341 Evaluatie proces
reorganisatie en plaatsing

Besloten is:
1. kennis te nemen van het evaluatierapport proces
reorganisatie en plaatsing
2. in te stemmen met de conclusies en
aanbevelingen
3. het rapport ter informatie aan te bieden aan de
OR en het GO alsmede te plaatsen op intranet
4. de raad te informeren door middel van een
raadsmemo.

A.3

0534506 Evaluatie schade en Meer van
overlast jaarwisseling 2014- der, Sytze
2015

Besloten is kennis te nemen van de evaluatie en de
conclusie en deze ter kennisgeving te zenden naar
de VR Twente t.b.v. het Districtelijk Veiligheidsoverleg

A.4

0534461 experiment centraal Meerman,
tellen van de stemmen
Henry

Besloten is:
1. de in de bijlage genoemde personen aan te
wijzen als lid van het gemeentelijk stembureau
2. het gemeentehuis te Goor aan te wijzen als
locatie voor de centrale stemopneming
3. het gemeentehuis te Goor aan te wijzen als
locatie voor de zitting van het centraal
stembureau
4. als tijdstip voor de start van de stemopneming
donderdag 19 maart 2015, 09.00 uur te bepalen
5. de aanwijzing van personen die het gemeentelijk
stembureau bijstaan zoals genoemd in artikel 27
van het tijdelijk experimentenbesluit, te
mandateren aan de manager Publiekscentrum

A.6

0533192 Permanente
bewoning recreatieverblijf

Arends,
Arjan

Besloten is het bezwaarschrift van de heer Vrielink
en mevrouw De Fooij inzake permanente bewoning
van het recreatieverblijf aan De Mors 6 - C27 te
Delden ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.

A.7

0534846 Wijzgingen Wet
gemeenschappelijke
regelingen

Hertzdahl,
Malu

Besloten is:
1. kennis te nemen van de wijzigingen Wet
gemeenschappelijke regelingen per 1 januari
2015
2. een raadsmemo met een beknopt overzicht van
de wijzigingen ter informatie aan te bieden aan de
raad

Hertzdahl,
Malu

B.1

0533993 sloop voormalig
clubgebouw
korfbalvereniging Phenix

Volker,
Clemens

Besloten is ten behoeve van de sloop van het
voormalige clubgebouw van korfbalvereniging Phenix
op sportpark de Horst aan de Lintelerweg te Goor
€ 16.800 beschikbaar te stellen en tot uitvoering over
te gaan

C.1

0534966 Adminstratieve
afwikkeling project
cultuurmakelaar

Mark, van
der, Harry

Besloten is:
1. kennis te nemen van het project ‘Cultuurmakelaar
gemeente Haaksbergen en Hof van Twente
2. een projectkrediet ‘Project Cultuurmakelaar’
beschikbaar te stellen van € 108.000, met als
dekking: provincie Overijssel € 54.000; gemeente
Haaksbergen € 24.000; gemeente Hof van
Twente € 30.000

C.2

0534153 Vrijwaring aan St.
Twickel m.b.t.
aansprakelijkheid kunstwerk
Freulespoor

Mark, van
der, Harry

Besloten is:
1. in te stemmen met het verzenden van de brief
aan Stichting Twickel waarin de stichting
gevrijwaard wordt van aansprakelijkheid voor het
kunstwerk ‘Freulespoor’
2. Stichting Twickel schriftelijk te informeren

C.3

0533395 Taakstelling
Mark, van
subsidie bibliotheek i.v.m.
der, Harry
korting rijksuitkering e-books

Besloten is:
1. de korting op de subsidie van de bibliotheek in
verband met verdere ontwikkeling en distributie
van e-books gedeeltelijk terug te draaien van
100% naar 50%
2. de financiële afwikkeling en de dekking van dit
besluit, kosten € 8.000 in 2015 oplopend naar
€ 12.000 in 2018 e.v., mee te nemen bij de 1e
bestuurdersrapportage 2015

C.4

0534662 Besluit
bodemenergiesystemen

Besloten is:
1. vooralsnog geen beleid op te stellen voor
interferentiegebieden in het kader van het Besluit
bodemenergiesystemen
2. tot publicatie over het onderwerp bodemenergie
in het Hofweekblad

D.1

0534327 Budgetoverheveling Klein de,
2014 naar 2015
Belinda

Bolink,
Jolanda

Besloten is de raad voor te stellen in te stemmen met
de budgetoverheveling van het jaar 2014 naar 2015

Vastgesteld d.d. 3 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

