Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 6 juni 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.

0594709 - De besluitenlijst
Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 31 mei 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0594025 - Beslissing op
Jonkerbezwaar gericht tegen
Raanhuis,
afwijzing aansprakelijkstelling Marion
d.d. 31 maart 2016.

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummer 2016-022) over te nemen.
2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
3. betrokkene schriftelijk te informeren

A.3

0594629 - Algemene
Kamst,
ledenvergadering VNG 8 juni Michiel
2016

Besloten is:
1. de burgemeester te machtigen om namens de
gemeente aan de stemmingen deel te nemen.
2. kennis te nemen van de agenda van de VNG.
3. kennis te nemen van het (stem) advies over de
agendapunten.

B.1.

0591119 - de
geactualiseerde
budgetaanvraag van
VluchtelingenWerk Oost
Nederland

Hofsteede,
Gerard

Besloten is akkoord te gaan met de geactualiseerde
budgetaanvraag van VluchtelingenWerk Oost
Nederland

C.1.

0587665 - Aanvraag om
tegemoetkoming in
planschade als gevolg van
het rechtskracht verkrijgen
van het bestemmingsplan
"De Marke III, Hengevelde"

Boonstra,
Sjoerdtje

Besloten is:
1. de aanvraag om tegemoetkoming in planschade
toe te kennen conform het advies van de
schadebeoordelingscommissie.
2. verzoeker schriftelijk te informeren

C.2.

0591890 - Werkplan
Arbeidsparticipatie 2016

Braat,
Prisca

Besloten is:
1. in te stemmen met de voorgestelde uitvoering
van het werkplan arbeidsparticipatie 2016,
inclusief Business Plan Hofwerk
werkgeversbenadering
2. de benodigde investeringen ten laste brengen
van het budget Arbeidsparticipatie van de
sociaal-economische visie.

D.1.

0593804 - bezwaar tegen het Kütük,
besluit op het Wob-verzoek Memet
van A.H.J. Westendorp /
Geitenfarm Gorsveld B.V.

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
over te nemen;
2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand laten;
4. betrokkene schriftelijk te informeren.

D.2.

0590559 - Uitbreiding
rioolwerkzaamheden 't
Gijmink fase 10

Besloten is:
1. in te stemmen met de aanleg van extra
rioolvoorzieningen in het project Herstructurering
't Gijmink fase 10;
2. ter uitvoering van adviespunt 1 een krediet
beschikbaar te stellen van € 130.000,00 en deze
ten laste te brengen van de Raamkredieten
vGRP;
3. de Grontmij opdracht te verstrekken voor het
voorbereiden en uitvoeren van de rioolvoorzieningen genoemd onder adviespunt 1

Kok, Erwin

Vastgesteld d.d. 14 juni 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

