Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 20 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.

0620454 - De besluitenlijst
Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 13 december 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0615491 - Instellen
Strategisch Informatie
Overleg (SIO)

Besloten is over te gaan tot de instelling van een
Strategisch Informatie Overleg (SIO) en daarbij te
kiezen voor de smalle variant.

A.3.

0618811 - Aanwijzingsbesluit Arends,
Artikel 5:6 APV HvT
Arjan

Besloten is op grond van artikel 5:6 lid 1, sub a van
de geldende Algemene Plaatselijke Vorordening Hof
van Twente, de wegen in de bebouwde kom van de
kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor,
Hengevelde en Markelo aan te wijzen als plaatsen
waar het niet is toegestaan om kampeermiddelen
e.d. langer dan 3 dagen op de openbare weg te
plaatsen, te hebben of te parkeren.

A.4.

0619363 - Beslissing op het Jonkerbezwaarschrift gericht tegen Raanhuis,
afwijzing verzoek handhaving Marion
betreffende Delicious aan de
Spoorstraat 28a te Goor

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummers 2016-012) om nader
onderzoek, te verrichten over te nemen.
2. het bestreden besluit in stand te laten onder
aanvulling van motivering.
3. betrokkenen schriftelijk te informeren.

A.5.

0619459 - Deelname aan
experiment centraal tellen
van de stemmen bij
verkiezingen

Meerman,
Henry

Besloten is de raad voor te stellen deel te nemen aan
het experiment centrale stemopname tijdens de
komende verkiezingen van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017.

B.1.

0618976 - Afwijken
inkoopbeleid

Lizer,de,
Ivonne

Besloten is af te wijken van het inkoopbeleid, zodat
mevrouw S. Kolkman als regisseur WMO vanaf 1-12017 voor een periode van 1 jaar kan worden
ingehuurd via Bureau voor Noordelijke Gemeenten.

B.2.

0619778 - Beleidsplan
Keus, Nynke Besloten is het raadsvoorstel vast te stellen en deze
integrale schuldhulpverlening
aan de raad aan te bieden
2017-2020

Dam, ten,
Petra

B.3.

0620112 - Bijdrage
exploitatie bovenverdieping
bibliotheek Goor

Mark, van
der, Harry

C.1.

0613863 - Realisatie
Overbeek,
zonnepark Waterlanden Goor Jeroen

Besloten is:
1. de gemeenteraad een ontwerpverklaring van
geen bedenkingen te vragen;
2. de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan
"Zonnepark Waterlanden" te laten vaststellen;
3. de gemeenteraad geen exploitatieplan te laten
vaststellen

D.1.

0620185 - Rioolvervanging
en herstraten Oranjebuurt
Delden

Besloten is:
1. het projectplan 2.0 vast te stellen
2. de reactienota vast te stellen en daarmee de
inspraak af te ronden
3. het Definitief Ontwerp (DO) fase 1 Oranjebuurt
vast te stellen
4. voor de voorbereiding en uitvoering van de
rioolmaatregelen €1.539.300 beschikbaar te
stellen en deze ten laste te brengen van de
raamkredieten GRP en de personeelslasten (900
uur) ten laste van de exploitatie riolering fcl
67221000
5. de aanbesteding voor het werk te kunnen starten
6. de afdelingsmanager Openbare Ruimte de
volmacht te verlenen voor opdrachtverstrekking
voor de realisatie

Langedijk,
Wouter

Besloten is:
1. maximaal € 29.000 beschikbaar te stellen aan het
bestuur van de bibliotheek Hof van Twente ter
dekking van de huurlasten van de
bovenverdieping van de locatie Goor voor het
jaar 2016,
2. € 29.000 ten laste te brengen van ‘Overige
stelposten 'FCL 69221010 ECL 02000’. Op deze
stelpost is hiervoor een bedrag van € 29.000
beschikbaar.
3. het subsidieplafond van subsidieregel cultuur
2016 afd. 2a met € 29.000 verhogen tot
€ 646.921 om deze subsidie te kunnen
verstrekken.
4. het bestuur van de bibliotheek schriftelijk te
informeren

D.2

0611067 - Fiscale
behandeling
personeelshypotheken

Weekhout,
Nafasj

Besloten is:
1. invulling te geven aan de gewijzigde fiscale
behandeling personeelshypotheken;
2. af te wijken van de boeteclausule, zoals
opgenomen in de 'Algemene Leningsvoorwaarden woningfinancieringsregeling
gemeentepersoneel 1995' van de voormalige
gemeente Goor, en zo de boeterente niet meer in
rekening te brengen;
3. de in 2016 reeds betaalde boeterentes terug te
storten
4. de brieven ter informatie van de gewijzigde
fiscale behandeling aan de desbetreffende
medewerkers te versturen.

Vastgesteld d.d. 10 januari 2017
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris a.i.,
de burgemeester,

drs. B. Marinussen

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

