Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 16 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.

0578788 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
9 februari 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0577687 Wijziging van de
Regeling Veiligheidsregio
Twente

Meer, van
der, Sytze

Besloten is:
1. onder voorbehoud van toestemming van de
gemeenteraad de Regeling Veiligheidsregio
Twente te wijzigen
2. het raadsvoorstel vast te stellen en deze ter
besluitvorming aan de raad aan te bieden.

A.3.

0577844 Aanwijzing
toezichthouder A. Eertink

Arends,
Arjan

Besloten is de heer A. Eertink aan te wijzen als
toezichthouder van de gemeente Hof van Twente op
de in het voorstel genoemde wet- en regelgeving.

A.4.

0578066 vaststelling
voorlopig bevolkingscijfer

Meerman,
Henry

Besloten is:
1. het voorlopig bevolkingscijfers per 1-1-2016 vast
te stellen op 34.886
2. kennis te nemen van het overzicht
inwoneraantallen
3. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de raad
aan te bieden

A.5.

0575567 Ontwerpselectielijst Dam, Petra Besloten is in te stemmen met het ontwerp van de
gemeenten en interSelectielijst gemeenten en intergemeentelijke
gemeentelijke organen 2017.
organen 2017.

B.1.

0578261 Aanpassing
controleprotocol Jeugdhulp
en Maatwerkvoorzieningen
Wmo

B.2.

0578471 Participatie-agenda Broek, Tom Besloten is de raadsbrief vast te stellen en deze aan
Sociaal Domein 2016
de raad aan te bieden.

Groot, de,
Rene

Besloten is in te stemmen met de volgende wijziging
van het controleprotocol Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo:
1. de omzetgrens voor de verplichte aanlevering
van een controleverklaring wordt verhoogd van
€ 50.000 naar € 100.000.
2. alleen zorgaanbieders met een omzet vanaf
€100.000,00 voor de 14 Twentse gemeenten
worden verplicht gesteld om een controleverklaring aan te leveren.

C.1.

0567844 Voortgang
uitvoering programma
plattelandsontwikkeling

Nije Bijvank, Besloten is:
Frans
1. kennis te nemen van de voortgang algemene
opgave plattelandsontwikkeling
2. in te stemmen met het verslag en het vervolg van
het plattelandsontwikkelingsprogramma
3. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de raad
aan te bieden

D.1.

0575890 Gemeentelijk
Mobiliteitsplan 2016-2020
incl. UVP 2016

Meijer, John Besloten is:
1. in te stemmen met het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan (GMP) 2016-2020
2. in te stemmen met het bijbehorende
Uitvoeringsplan (UVP) 2016
3. het GMP 2016 aan de raad aan te bieden ter
vaststelling
4. het UVP 2016 van het GMP aan de raad aan te
bieden ter vaststelling
5. in de Kadernota 2017 voor de periode 2017 t/m
2020 jaarlijks een bedrag op te nemen van
€ 300.000 t.b.v. de uitvoeringprogramma’s voor
die jaren.

Vastgesteld d.d. 23 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

