Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 22 maart 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.

0584766 De besluitenlijst van Meengs,
de vergadering van B&W d.d. Jacqueline
15 maart 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.1.

0578758 Algemene
subsidieverordening 2016

Besloten is:
1. de beleidsregel aanvraag, beoordeling en
toekenning subsidie zonnepanelen Hof van
Twente 2011 vastgesteld op 8 februari 2011 in te
trekken
2. het raadsvoorstel vast te stellen en deze ter
besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Rikkert,
Dienie

C.1.

0584130 Uitvoeren
actieplannen Sociaal
economische visie

Mark, van
der, Harry

Besloten is:
1. kennis te nemen van de door de gemeenteraad
gemaakte opmerkingen bij de behandeling van
actieplannen retail, vrijetijdseconomie, arbeidsparticipatie en duurzaamheid uit de Sociaal
economische visie
2. de ambtelijke organisatie de opdracht te geven
de actieplannen verder uit te werken en uit te
voeren en hierbij de integraliteit inzichtelijk te
maken
3. het daarbij behorende dashboard door te ontwik-kelen tot monitor- en verantwoordingsinstrument
4. de uitvoering van de actieplannen te bestempelen
als de uitvoeringsfase van een bestuurlijk project
en over te gaan tot het instellen van een stuurgroep met Wethouder Wim Meulenkamp
(bestuurlijk opdrachtgever) en afdelingsmanager
Adrie Ouwehand (ambtelijk opdrachtnemer) en
als agendaleden burgemeester Nauta (Vrijetijdseconomie) en wethouder Van Zwanenburg
(Arbeidsparticipatie)
5. over de voortgang van de actieplannen en de
begrotingstechnische afwikkeling te rapporteren
in de vorm van een projectrapportage bij de
reguliere bestuursrapportages en jaarverslagen
6. de gemeenteraad v.w.b. 2016 over de voortgang
te informeren tijdens een extra informerende
raadsbijeenkomst na de zomervakantie
7. de verdeling binnen het budget Sociaal
economische visie (fonds ESP) als volgt indicatief
vast te stellen
a. Actieplan retail - € 300.000
b. Actieplan vrijetijdseconomie - € 300.000
c. Actieplan arbeidsparticipatie - € 400.000
d. Actieplan duurzaamheid - € 500.000
8. bestedingen uit het budget Sociaal economische
visie aan het college voor te leggen d.m.v. een
collegevoorstel,
9. als productbeheerders aan te wijzen:
a. v.w.b. de actieplannen retail,
vrijetijdseconomie en duurzaamheid:
Teamcoördinator Economie en Leefbaarheid,
functiecode 4-3-2-01;
b. v.w.b. het programma arbeidsparticipatie:
Teamcoördinator Sociaal Domein,
functiecode 1-1-0-00-a,
10. het voorstel van de gemeenteraad om
investeringen van de ondernemers te meten, voor
te leggen aan de economische werkgroep

C.2.

0580609 Plaatsing
windturbine op
Zenkeldamshoek

Braak, ter,
Guido

Besloten is de gemeenteraad te vragen om:
1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af
te geven voor het bouwen van een windturbine
op Zenkeldamshoek
2. toepassing te geven aan de coördinatieregeling
voor de realisatie van deze windturbine;
3. het beeldkwaliteitsplan "Winturbine
Zenkeldamshoek" vast te stellen
4. geen exploitatieplan vast te stellen

D.1.

0584060 Beantwoording
Meijer, John Besloten is de beantwoording van de gestelde
schriftelijke vragen PvdA aan
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad aan
het college 2016-05 / Tesz
te bieden.
nr. 580534

D.2.

0584073 Beantwoording
raadsvragen PvdA
overeenkomst digitale
informatieborden.

D.3.

0584075 Beantwoording
Meijer, John Besloten is de beantwoording van de gestelde
schriftelijke vragen CDA aan
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad aan
het college 2016-08 / Tesz
te bieden
nr. 585622

D.4.

0584091 Vergadering op
23 maart 2016 van het
Algemeen Bestuur van
Openbaar Lichaam
Crematoria Twente (OLCT)

Müller,
Lisette

D.5.

0584110 Beantwoording
schriftelijke vragen SP aan
het college 2016-06 / Tesz
nr. 581994

Meijer, John Besloten is de beantwoording van de gestelde
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad aan
te bieden

D.6.

0583826 Besluitvorming met Braamhaar, Besloten is de raadsbrief vast te stellen en deze aan
betrekking tot overheveling
Pim
de raad aan te bieden.
belastingtaken GBT

Oost,
Lieuwe

Besloten is de beantwoording van de gestelde
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad aan
te bieden

Besloten is kennis te nemen van de opmerkingen
over de agendaonderwerpen van het Algemeen
Bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria
Twente.

Vastgesteld d.d. 29 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

