Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 24 mei 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

Besluit

A.1.

0592739 - De besluitenlijst
Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 17 mei 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen.

B.1.

0591824 - Jaarrekening 2015 Groot, de,
en Ontwerpbegroting 2017
René
SWB Midden Twente

Besloten is:
1. de Jaarrekening 2015 voor kennisgeving aan te
nemen;\
2. in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2017;
3. de stukken naar de raad te sturen met bijgevoegd
raadsvoorstel.

B.2

0593610 – Uitspraken
Groot, de,
Centrale Raad van Beroep
René
met betrekking tot de
huishoudelijke ondersteuning
in de Wmo

Besloten is:
1. de raad te informeren door middel van een
raadsbrief;
2. wethouder Van Zwanenburg te mandateren tot
aanpassing van de raadsbrief.

C.1.

0591577 - Beslissing op
Kamst,
bezwaarschrift tegen ons
Michiel
besluit van 17 december
2014 tegen het verlenen van
een OBM op het adres
Torendijk4 in Ambt Delden
aan de heer L.H.H. Rouhof,
namens Rouhof Beheer B.V.

Besloten is:
1. het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften (kenmerknummer 2015-007)
over te nemen;
2. de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te
verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten
4. betrokkenen schriftelijk te informeren.

D.1.

0579591 - Vaststelling van de Agteresch,
Algemene verordening
Eef
ondergrondse infrastructuur
(AVOI) en bijbehorende
regelgeving

Besloten is:
1. het raadsvoorstel vast te stellen en deze aan de
raad aan te bieden;
2. de Schadevergoedingsregeling kabels en
leidingen (bijlage 2) vast te stellen, onder
voorbehoud van besluitvorming door de raad tot
het vaststellen van de nieuwe AVOI;
3. de nadere regels kabels en leidingen vast te
stellen, onder voorbehoud van besluitvorming
door de raad tot het vaststellen van de nieuwe
AVOI.

D.2.

0590739 – Maatregelenpakket bruggen
Twentekanaal Deel 2

Meijer, John Besloten is:
1. in te stemmen met het voorgestelde maatregelenpakket bruggen Twentekanaal deel 2;
2. de daaruitvolgende verkeersbesluiten met
lastenbeperking te nemen voor de Grensbrug,
Diepenheimsebrug, Tankinkbrug en
Vossenbrinkbrug;
3. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de raad
aan te bieden.

Vastgesteld d.d. 31 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

