Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 18 oktober 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.

Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0611680 - De besluitenlijst
Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 11 oktober 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.1.

0605812 - Verordening
materiële financiële
gelijkstelling onderwijs Hof
van Twente 2017 inclusief
bijlage entree zwembad en
vervoer scholen naar
sporthal/zwembad

Asteleijner,
Eric

Besloten is de raad voor te stellen de verordening
vast te stellen.

B.2.

0605821 - Verordening
Asteleijner,
overleg lokaal
Eric
onderwijsbeleid gemeente
Hof van Twente 2001
(intrekken) en Procedure op
overeenstemming gericht PO
en VO (OOGO) vaststellen.

Besloten is de raad voor te stellen de verordening
vast te stellen

B.3.

0610003 - Stichting
KOMT/Stichting Nutsschool
Delden: adviesverzoek fusie
beide schoolbesturen,
beoogde datum 1 januari
2017.

Asteleijner,
Eric

Besloten is in te stemmen met het afgeven van een
positief advies aan de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen omtrent de voorgenomen
fusie.

B.4.

0610968 - Toepassen
Algemeen Accountantsprotocol Wmo en Jeugdwet
2016

Damen, Bas Besloten is ingaande verslagjaar 2016 het Algemeen
Accountantsprotocol voor financiële
productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2016 toe
te passen.

C.2

0612529 - Raadsbrief
principeverzoeken
windparken Hof van Twente

Ouwehand, Besloten is de raadsbrief met enkele aanpassingen
Adrie
door te geleiden naar de raad.

D.1.

0609271 Beheerverordening
Algemene begraafplaatsen
en herdenkingsparken Hof
van Twente 2016

Vruwink,
Johan

Besloten is:
1. de raad voor te stellen in te stemmen met de
wijzigingen van de beheerverordening
2. het Uitvoeringsbesluit voor grafbedekking en het
uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en
gedenkplaatsen vast te stellen na vaststelling van
de beheerverordening door de raad

D.2.

0609333 Afvalstoffenverordening

Agteresch,
Eef

Besloten is de concepten Afvalstoffenverordening
2017 en Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
2017 ter inzage te leggen in overeenstemming met
de zogenaamde Uniforme voorbereidingsprocedure
van afdeling 3.4 van de Awb en de eigen Inspraakverordening gemeente Hof van Twente 2016.

Vastgesteld d.d. 25 oktober 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

