Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 19 januari 2016
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.

0575229 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
12 januari 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.3.

0573203 Handboek digitale
vervanging archiefbescheiden, actualisatie

Dam, Petra Besloten is:
1. de actualisatie van het Handboek digitale
vervanging archiefbescheiden vast te stellen
2. de ingangsdatum van deze actualisatie vast te
stellen op 18 januari 2016
3. dit besluit te publiceren en de actualisatie toe te
zenden aan de archiefinspecteur.

A.4.

0574352 Beslissing op
bezwaarschrift van de heer
G.H. Horst

Kamst,
Michiel

B.1.

0574767 Financiële bijdrage Groot, Rene Besloten is:
voor Stichting Van Katoen
1. als uitvoering van de motie van de
(Kledingbank) en
gemeenteraad ook in 2016 een bijdrage te
Voedselbank Midden Twente
verstrekken aan de Stichting Van Katoen
(kledingbank) en Voedselbank Midden Twente
van € 6.000
2. aan de Stichting Van Katoen (kledingbank) over
2015 een extra bijdrage te verstekken van €
16.250 in verband met incidentele en
onvoorzienbare kosten van een dubbele
verhuizing
3. de kosten ten laste te brengen van het
gemeentelijk minimabeleid
(fcl66141020/ecl29900), onder 1 ten laste van
het jaar 2016 en onder 2 ten laste van 2015
4. voor structurele ondersteuning verder overleg te
voeren met de Kledingbank met als uitgangspunt
een beperkte financiële bijdrage ten laste van het
minimabeleid en additionele financiering via
activerings- en reïntegratietrajecten

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerken: 2014-002) d.d. 26 november 2015
over te nemen
2. het bezwaarschrift van de heer Horst,
ontvankelijk doch ongegrond te verklaren
3. het bestreden besluit onder verbetering van de
motivering in stand te laten.

C.1.

0566459 Verantwoording
2015 Stichting voor en door
Goor en vervolg 2016

Nije Bijvank, Besloten is:
Frans
1. kennis te nemen van de verantwoording over het
jaar 2015
2. kennis te nemen van en in te stemmen met het
vervolg voor het jaar 2016
3. in te stemmen met de bijdrage in de investering
in de locatie Kerkstraat van € 17.000
4. in te stemmen met het voorstel positief te staan
tegenover aankoop van genoemde locatie uit
bijlage 1 en het aankoopbesluit te mandateren
aan wethouder Meulenkamp
5. nadere interne en externe gesprekken, alle op
korte termijn, aan te gaan over de professionaliseringsslag van de stichting Voor en door Goor

C.2.

0574784 Vaststellen
Overbeek,
bestemmingsplan 'BuitenJeroen
gebied Hof van Twente,
herziening Westerfierweg ong.
Markelo' ten behoeve van het
mogelijk maken van een
asurnenbewaarplaats aan de
Westerflierweg ong. te
Markelo.

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
1. geen exploitatieplan vast te stellen
2. het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van
Twente, herziening Westerflierweg ong. Markelo
vast te stellen (inclusief bijlagen) overeenkomstig
de bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte
verbeelding en regels, zoals tevens vervat in het
GML-bestand NL.IMRO.1735.BGxwesterflierwgVS10

D.2.

0574174 Beschikking college Roosink,
over Reserve economisch
Henk
sociaal participatiefonds

Besloten is het raadsvoorstel vast te stellen en deze
ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Vastgesteld d.d. 26 januari 2016
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

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

