Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 26 april 2016
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
P. van Zwanenburg
drs. W.J.H. Meulenkamp
H.J. Scholten
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.
Afwezig:
mr. G.S. Stam
Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Voorstel

A.1.

0589805 - De besluitenlijst
Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 19 april 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0589078 - Beantwoording
schriftelijke vragen van de
CDA-fractie over WhatsApp
buurtpreventie en
burgerinitiatieven

Meer, van
der, Sytze

Besloten is de antwoorden op de 2 vragen over
WhatsApp buurtprevnetie en burgerinitiatieven vast
te stellen

A.3.

0588615 - Beslissing op
bezwaar gericht tegen het
intrekkingsbesluit
omgevingsvergunning voor
het bouwen van een
garage/werkplaats aan de
Grootholdsweg 3 te Bentelo

Djodikromo, Besloten is:
Daisy
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummer 2015-046) over te nemen
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren
3. het bestreden besluit in stand te laten
4. betrokkene schriftelijk te informeren

B.1.

0589234 - Logopedie:
voortgang invulling
schoollogopedie

Asteleijner,
Eric

B.2.

0589548 - Wijkracht:
Groot, de,
verleggen subsidie
Rene
Carintreggeland en
samenwerkingsovereenkomst
Carintreggeland/Scala/SWOH

Besloten is:
1. in te stemmen met het verleggen van de subsidie
van Carintreggeland Groep naar Stichting
SWOH/Wijkracht
2. ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst
en statuten;
a. vast te stellen dat het college formeel geen
titel heeft om deze goed of af te keuren
b. de opmerkingen mee te geven zoals
aangegeven in de nota onder 2c met
betrekking tot de verantwoordelijkheid van
Scala voor handelingen verricht voor
1.3.2016 en de bestemming van een mogelijk
positief vermogen na opheffing van Scala.
3. Stichting Carintreggeland Groep schriftelijk te
informeren

B.3.

0588694 - Leerplichtverslag
2014 - 2015

Besloten is het Leerplichtverslag 2014 -2015 vast te
stellen en ter kennisname aan de raad aan te bieden

Rohaan,
Rob

Besloten is in te stemmen met de raadsbrief, waarin
de raad ingelicht wordt over de invulling van
schoollogopedie per 1 augustus 2016.

D.1.

0583499 - Opdracht SWB
Groenonderhoud 2016

Schuite, Bas Besloten is:
1. de SWB opdracht te verlenen voor het
onderhouden van het openbaar groen in 2016
2. de afdelingsmanager Openbare ruimte volmacht
te verlenen tbv de schriftelijke opdrachtverlening

D.2.

0585976 - beschikbaar
stellen reconstructiebudget

Damveld,
Martin

Besloten is bij de afweging kadernota 2017 een
bedrag van € 300.000 als reconstructiebudget
beschikbaar te stellen

D.3.

0586341 - Opzegging
contract Gasunie

Agteresch,
Eef

Besloten is de Gasunie schriftelijk op de hoogte te
brengen van het voornemen tot opzegging van de
overeenkomst, die in het verleden met hen is
aangegaan

D.4.

0587149 - kredietaanvraag
Kok, Erwin
groot onderhoud rioolbassins

Besloten is:
1. in te stemmen met het uitvoeren van het groot
onderhoud aan de rioolbassins die vermeld staan
in de bijlage “Overzicht Groot onderhoud
rioolbassins”
2. ter uitvoering van adviespunt 1 een krediet ter
beschikking te stellen van €140.000,00 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.

D.5.

0590052 - Beantwoording
Meengs,
schriftelijke vragen SP, D'66 Jacqueline
en PvdA inzake persvrijheid
en vrijheid van meningsuiting

Besluit d.d. 21 april 2016:
Besloten is de beantwoording van de schriftelijke
raadsvragen vast te stellen en aan de raad aan te
bieden.

D.6.

0585757 - Aanbod inkoop
Roosink,
aandelen Enexis Holding NV Henk

Besloten is de gemeenteraad door toezending van
het raadsvoorstel in de gelegenheid te stellen
wensen en bedenkingen ter kennis van het college te
brengen alvorens een definitief besluit op het aanbod
van Enexis te nemen

Vastgesteld d.d. 3 mei 2016
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris a.i.
de burgemeester,

drs. B. Marinussen

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

