Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 6 oktober 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

0562591 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
29 september 2015

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.2

0560829 Gemeente Vitaal

Stam,
Hester

Besloten is:
1. akkoord te gaan met de offerte van B&T Wellkom
"Gemeente Vitaal'
2. een subsidie van €7.500,-- voor de uitvoering van
het project beschikbaar te stellen
3. € 5.625,-- t.b.v. inwoners te dekken uit het budget
van de buurtsportcoaches
4. € 1.875,-- t.b.v. medewerkers Hof van Twente te
dekken uit het budget verstrekkingen aan
personeel

B.3

0562989 3e Monitor Sociaal
Domein "Van Transitie naar
Transformatie"

Groot, Rene Besloten is de 3e Monitor Sociaal Domein "Van
Transitie naar Transformatie" vast te stellen en naar
de gemeenteraad te sturen.

C.1

0561700 Beslissing op
bezwaarschriften ABZ
Diervoeding

Kamst,
Michiel

C.2

0562355 Vervuilde grond in Bolink,
Hof van Twente, vragen D66 Jolanda
fractie

C.3

0552279 Stroomvoorziening Aa, Marieke Besloten is:
openbare ruimte voor o.a. de
1. in te stemmen met het onderzoeken van de
weekmarkten
stroomvoorzieningen van de marktlocaties op
veiligheid en gebruikerseisen
2. opdracht te verlenen aan Acutus voor het
onderzoeken van de stroomvoorzieningen.

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerken: 2015 - 033, 2015 - 034 en 2015 039) over te nemen
2. het bezwaarschrift van Hendriksen, Schreurs en
84 anderen ontvankelijk en ongegrond te
verklaren
3. het bezwaarschrift van Van der Zee, Stoelhorst
en Hamster ontvankelijk en ongegrond te
verklaren
4. het bezwaarschrift van Bakker-Kramer en Kramer
niet ontvankelijk te verklaren
5. betrokkenen te informeren
Besloten is de vragen van de D66 fractie over
'vervuilde locaties in Hof van Twente' conform de
raadsbrief te beantwoorden.

C.4

0560092 Beleidsnota
Grootschalige duurzame
energiebronnen

Paalman,
Wilma

Besloten is
1. de beleidsnota Grootschalige duurzame
energiebronnen vast te stellen als beleidskader
voor aanvragen van zonneparken en
windturbines
2. de beleidsnota ter besluitvorming voor te leggen
aan de raad
3. de in paragraaf 10.3 en 10.4 voorgestelde
vertalingen ter hand te nemen

D.1

0561902 Tweede
bestuursrapportage over de
Programmabegroting 2015

Roosink,
Henk
(Opsteller)

Besloten is de raad voor te stellen:
1. de tweede bestuurdersrapportage 2015 inclusief
de autonome ontwikkelingen 2015-2019 vast te
stellen
2. de 7e wijziging van de programmabegroting 2015
vast te stellen
3. het positieve saldo van de autonome
ontwikkelingen 2015 toe te voegen aan de
Algemene reserve

D.2

0562233 Perspectiefnota
Grondexploitaties 2015

Dorenbusch, Besloten is in te stemmen met de perspectiefnota
Frank
grondexploitaties 2015 en deze ter vaststelling aan
de gemeenteraad voor te leggen

D.3

0561995
Programmabegroting 2016
'Nieuwe energie'

Roosink,
Henk

Besloten is de Programmabegroting 2016 ter
vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden

Vastgesteld d.d. 12 oktober 2015,
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de loco-secretaris,
de burgemeester,

M.J.M. Aalbrecht

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

