Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 12 april 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

Voorstel

A.1.

0587765 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
5 april 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0586501 Jaarverslag
klachten 2015

Müller,
Lisette

Besloten is:
1. het jaarverslag klachtenbehandeling 2015 vast te
stellen en het aandachtspunt over te nemen.
2. het jaarverslag klachtenbehandeling 2015 ter
kennisname door te zenden aan de
gemeenteraad

B.1.

0586824 Logopedie:
voortgang invulling per 1
augustus 2016.

Asteleijner,
Eric

Besloten is in te stemmen met de systeemwijziging
voor de logopedische screening in het basisonderwijs
waarbij de scheidslijn tussen screening en
behandeling duidelijker wordt en de huidige kwaliteit
gewaarborgd blijft.

C.1.

0586040 Concessie
Zonnepark Waterlanden

Paalman,
Wilma

Besloten is:
1. over te gaan tot een meervoudige onderhandse
aanbesteding van deze concessie van diensten,
teneinde het zonnepark Waterlanden te laten
realiseren door een externe partij door verhuur
van de 13.891 ha (4 percelen grond) door de
gemeente aan deze externe partij.
2. deze aanbesteding te laten plaatsvinden op basis
van de Europese Richtlijn, de Aanbestedingswet
2012 en het gemeentelijk inkoop- en
aanbestedingsbeleid.
3. voor deze meervoudige onderhandse
aanbesteding de volgende partijen uit te nodigen:
First Solar, Solar Fields, Powerfield N.V., Energie
van Hollandsche Bodem B.V. en EscoZon. Deze
partijen hebben zich in het afgelopen jaar gemeld
voor het realiseren van een zonnepark op dit
terrein.
4. in verband met grensoverschrijdend belang en
transparant handelen, het voornemen om
meervoudig onderhands aan te besteden
openbaar te maken
5. de afdelingsmanager Ontwikkeling te machtigen
de gunning af te wikkelen.

C.2.

0578007 Woningbouwprogramma Hof van Twente
2016-2025

Kip, Jeroen Besloten is:
1. het geactualiseerde woningbouwprogramma Hof
van Twente 2016-2025 vast te stellen;
2. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de raad
aan te bieden;
3. na vaststelling het woningbouwprogramma op de
gemeentelijke website te plaatsen.

D.1.

0586567 Verstrekken
achtergestelde lening aan
Zuiver Hof van Twente B.V.

Paalman,
Wilma

Besloten is:
1. akkoord te gaan met een achtergestelde lening
van € 100.000,-- aan Zuiver Hof van Twente B.V.
voor de periode vanaf datum raadsbesluit tot
1 januari 2019
2. akkoord te gaan met een rentepercentage van
1,5 % per jaar
3. het college te machtigen om in het 3e kwartaal
van 2018 te beslissen of de termijn voor de lening
verlengd wordt

D.2.

0586616 Raadsbrief
vervanging kunstgrasvelden

Volker,
Clemens

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

D.3.

0585015 Actualisatie
verbreed gemeentelijk
rioleringsplan

Kok, Erwin

Besloten is het verbreed Gemeentelijk rioleringsplan
2013-2016 (vGRP) te verlengen en op een aantal
onderdelen te actualiseren en hierbij uit te gaan van:
1. het handhaven van de kwaliteitsniveau’s van het
huidige vGRP
2. de planning en het proces zoals in paragraaf 2
van dit voorstel is opgenomen
3. de focus van de actualisatie te leggen op de
onderwerpen zorgplicht afvalwater buitengebied,
bekostiging en planning van rioolprojecten,
kostendekkingsplan, duurzaamheid en
klimaatadaptatie.

Vastgesteld d.d. 19 april 2016
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de loco-secretaris,
de burgemeester,

mr. A.M. Ouwehand

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

