Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 1 maart 2016
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
P. van Zwanenburg
H.J. Scholten (gedeeltelijk)
mr. G.S. Stam
Afwezig:
drs. W.J.H. Meulenkamp
Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0580794 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
23 februari 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0580463 Vragen van de CDA Arends,
Fractie m.b.t. asbestArjan
meldingen

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en deze aan
de raad aan te bieden.

A.3.

0574727 Project: Veilig
wonen voor minder
zelfredzame mensen

Bent-de
Bont,
Wendy

Besloten is:
1. kennis te nemen van het voorstel om
medewerking te verlenen aan het project: Veilig
wonen voor minder zelfredzame mensen
2. akkoord te gaan met afwijzing van dit verzoek
3. betrokkene schriftelijk te informeren

C.1.

0576760 Gezamenlijke
acquisitie in Twente

Aa, Marieke Besloten is:
1. in te stemmen met het voorstel van het
portefeuillehoudersoverleg Economie en
Arbeidsmarkt (Regio Twente) om mee te werken
aan een gezamenlijke acquisitie in Twente.
2. ter financiering van de gezamenlijke acquisitie in
Twente het bedrag van € 17.446,- beschikbaar
stellen uit het Economisch Sociaal Participatiefonds van 2016.

D.1.

0579184 Groot onderhoud
mechanische riolering 2016
fase 1

Kok, Erwin

Besloten is:
1. in te stemmen met het uitvoeren van het groot
onderhoud van de rioolobjecten die vermeld
staan in het “Overzicht project Groot onderhoud
gemalen en units 2016 fase 1”
2. ter uitvoering van adviespunt 1 een krediet ter
beschikking te stellen van €175.000,-- en deze
ten laste te brengen van de Raamkredieten
vGRP2013-2016
3. de manager Openbare Ruimte volmacht te
verlenen voor het verstrekken van opdrachten
aan de aannemers, mits de totale kosten binnen
het beschikbare budget passen.

Vastgesteld d.d. 8 maart 2016
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. G.S. Stam

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

