Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 25 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.

0612702 - De besluitenlijst
Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 18 oktober 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0611389 - Aanwijzing
toezichthouder L. Bouwman

Arends,
Arjan

Besloten is de heer L. Bouwman aan te wijzen als
toezichthouder van de gemeente Hof van Twente
voor diverse wet- en regelgeving.

A.3.

0611401 - Aanwijzing
toezichthouder T. Stokkers

Arends,
Arjan

Besloten is de heer T. Stokkers met ingang van
1 november 2016 aan te wijzen als toezichthouder
van de gemeente Hof van Twente voor diverse weten regelgeving.

A.4.

0600192 - Besluitvorming
aantal stembureaus per
stemming en
publicatieborden
verkiezingen

Meerman,
Henry

Besloten is:
1. voor de toekomstige verkiezingen referenda het
aantal stembureaus per stemming vast te stellen
zoals voorgesteld;
2. voor de komende vijf verkiezingen tien digitale
publicatieborden in te zetten;
3. de module stemdistricten online aan te schaffen.

B.1.

0611295 - Vergadering van Müller,
het Algemeen Bestuur van de Lisette
Regio Twente op 27 oktober
2016

B.2.

0611445 - Opzeggen
Raamovereenkomsten
Maatwerkvoorzieningen
(Wmo 2015 en Jeugdwet)
tussen de Twentse
gemeenten en 157
zorgaanbieders

Besloten is kennis te nemen van de agendapunten
voor de vergadering van het Algemeen bestuur van
de Regio Twente op 27 oktober 2016 en de in dit
collegevoorstel gemaakte adviezen over te nemen.

ScholteBesloten is:
Touwslager, 1. 157 raamovereenkomsten MaatwerkvoorHarmke
zieningen Wmo 2015 en Jeugdwet met ingang
van 1 januari 2017 op te zeggen (eventueel onder
ontbindende voorwaarde);
2. de voorzitter van de bestuurscommissie OZJT/
Samen14 volmacht te verlenen om namens de
gemeente Hof van Twente deze Raamovereenkomsten op te zeggen (eventueel onder
ontbindende voorwaarde);
3. de voorzitter van de bestuurscommissie OZJT/
Samen14 volmacht te verlenen om de brieven,
waarbij de Raamovereenkomsten Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 en Jeugdwet worden
opgezegd, namens de gemeente Hof van Twente
te ondertekenen.

C.1.

0611524 - Zienswijze
WissinkBesloten is:
afgeven voor de
Overmulder, 1. in te stemmen met de zienswijze op het
scheidingsvoorstellen van
Rianne
scheidingsvoorstel DAEB/niet DAEB van
Woonzorg Nederland,
Viverion, Welbion, Wonen Delden en Woonzorg
Viverion, Welbions en Wonen
Nederland.
Delden
2. de zienswijze na instemming schriftelijk in te
dienen bij Viverion, Welbions, Wonen Delden en
Woonzorg Nederland voor 24 oktober 2016
(afloopzienswijzetermijn).

Vastgesteld d.d. 1 november 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

