Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 2 februari 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.

0576943 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
26 januari 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0574375 Reglement
Burgerlijke Stand

Meerman,
Henry

Besloten is:
1. het reglement Burgerlijke Stand Hof van Twente
2016 vast te stellen
2. het reglement Burgerlijke Stand 2014 in te
trekken

A.3.

0576258 Handreiking
Maatschappelijk Onrust

Meer, Sytze Besloten is
1. kennis te nemen van de geactualiseerde
Handreiking Maatschappelijk Onrust, het
afsprakenkader Intergemeentelijke samenwerking
Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bij
rampen, crises en sociale calamiteiten
Veiligheidsregio Twente en het bijbehorende
implementatieplan.
2. deze documenten te implementeren in onze
gemeentelijke (crisis)organisatie.

A.4.

0576430 Evaluatie schade en Meer, Sytze Besloten is kennis te nemen van de evaluatie schade
overlast jaarwisseling 2015en overlast jaarwisseling 2015-2016 en deze ter
2016
kennisgeving te zenden aan de VR Twente t.b.v. het
District Veiligheidsoverleg

A.5.

0576487 Wijzigingen
Gemeentewet

Hertzdahl,
Malu

Besloten is:
1. kennis te nemen van de wijzigingen in de
Gemeentewet per 1 februari 2016
2. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de raad
aan te bieden

A.6.

0571441 Evaluatie
reorganisatiedoelstellingen
2015

Hertzdahl,
Malu

Besloten is:
1. het rapport evaluatie reorganisatiedoelen vast te
stellen
2. het rapport aan te bieden aan de OR en de
organisatie
3. het rapport aan te bieden aan de gemeenteraad
en daartoe de raadsbrief vast te stellen

C.1.

0575723 Wijzigen gebruiks- Tichelaar,
functie verzorgingstehuis De Arjan
Wieken Delden van
intramuraal naar extramuraal.

Besloten is door middel van een buitenplanse
afwijkingsmogelijkheid, op basis van artikel 4 lid 9,
Bijlage II van de Bor (kruimellijst), af te wijken van de
gebruiksvoorschriften van het verzorgingstehuis De
Wieken in Delden (van intramuraal naar
extramuraal).

D.1.

0575732 Benoeming lid en
Müller,
plaatsvervangend lid voor het Lisette
Algemeen Bestuur van het
Openbaar Lichaam
Crematoria Twente (OLCT)

Besloten is:
1. wethouder H.J. Scholten te benoemen tot lid van
het Algemeen Bestuur van het OLCT
2. wethouder drs. W.J.H. Meulenkamp te benoemen
tot plaatsvervangend lid van het Algemeen
Bestuur van het OLCT

D.2.

0575988 WOZ-beschikking
2016 gebruiker

Besloten is de WOZ-beschikking 2016 voor de
gebruiker van een woning, niet massaal op het
aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, maar
individueel op verzoek te verstrekken.

Hoef,
Jenneke

Vastgesteld d.d. 9 februari 2016
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

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

