Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 13 december 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.

0619513 - De besluitenlijst van
de vergadering van B&W d.d.
6 december 2016

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0618293 - Beslissing op bezwaar Besselink,
inhoudende kennelijk niet
Tomas
ontvankelijk wegens geen
aangevulde gronden en geen
reden voor niet aanvullen.

Besloten is:
1. het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften (kenmerknummer 2016-048)
over te nemen;
2. het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk
te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten;
4. betrokkene schriftelijk te informeren

A.3.

0612634 - Afsluiten overeenDam, ten,
komst met Wolters Kluwer inzake Petra
contentlevering via Public
Intelligence (portal
abonnementen) van 1-1-2017 t/m
31-10-2019.

Besloten is een overeenkomst af te sluiten met
Wolters Kluwer inzake contentlevering via Public
Intelligence.

A.4.

0619577 - Motie raad m.b.t.
medicinaal cannabisgebruik

Bent-de
Bont,
Wendy

Besloten is de raadsbrief aan de te passen en
deze aan de raad aan te bieden

A.5.

0612672 - evaluatie bezorgen
paspoorten, ID-kaarten en
rijbewijzen

Meerman,
Henry

Besloten is
1. kennis te nemen van de evaluatie
2. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de
raad aan te bieden
3. de service bezorgen paspoorten, ID kaarten
en rijbewijzen voort te zetten.

A.6

0620370 - Schriftelijke vragen
aan het college van D'66 inz.
VVV Hof van Twente

Mark, van
der Harry

Besloten is de beantwoording van de vragen met
enkele aanpassingen vast te stellen en te
verzenden aan de raad.

B.1.

0618381 - Resterend subsidieRikkert,
bedrag van subsidieregel ter
Dienie
ondersteuning van initiatieven
gericht op de bevordering van de
sociale kwaliteit en cohesie in
2016

Besloten is het resterende bedrag van
subsidieregel 10 ter ondersteuning van
initiatieven gericht op de bevordering van de
sociale kwaliteit en cohesie in 2016 over te
hevelen naar 2017.

B.2.

0602241 - Vaststelling
Asteleijner, Besloten is in te stemmen met de vaststelling van
onderwijshuisvestingsprogramma Eric
het programma 2017.
2017: onderdeel (vervangende
nieuwbouw)

B.3.

0618812 - uitvoering
werkzaamheden zwembad de
Mors, Delden

Volker,
Clemens

Besloten is:
1. in te stemmen met de voorgestelde wijze van
aanbesteding ten behoeve van de uitvoering
van onderhoudswerkzaamheden zwembad de
Mors in Delden;
2. in te stemmen met het afwijken van het
inkoop- en aanbestedingsbeleid t.b.v. de
genoemde onderhoudswerkzaamheden;
3. Stichting Beheer Registergoederen
toestemming te verlenen tot de voorgenomen
aanbesteding over te gaan en hen hierover
schriftelijk te informeren

C.1.

0618452 - Pachtnorm 2017

OnlandPrins,
Jeanette

Besloten is in te stemmen met de aangepaste
pachtnorm voor 2017.

D.1.

0618907 - beantwoording vragen Schuite,
PvdA fractie over voorstel
Bas
kunstgrasveldje achter Erve
Hooyerinck

D.2.

0619119 - Beantwoording
Meijer, John Besloten is de beantwoording van de gestelde
schriftelijke vragen aan het
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad
college 2016-23 Tesz-nr 618084
aan te bieden
(raadsbrief verkeersstudie
Markelo)

D.3.

0619227 - Beantwoording
Meijer, John Besloten is de beantwoording van de gestelde
schriftelijke vragen aan het
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad
college 2016-22 (experiment
aan te bieden
verkeersdrempels buitengebied)

Besloten is de beantwoording van de gestelde
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad
aan te bieden

Vastgesteld d.d. 20 december 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

