Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 8 november 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.

0614626 - De besluitenlijst
Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 1 november 2016

A.2.

0610746 - Agenda van
Twente

Kip, Jeroen Besloten is het raadsvoorstel over de verkenning
naar een nieuwe regionale Agenda voor Twente vast
te stellen en deze ter besluitvorming aan de raad aan
te bieden.

A.3.

0612929 - Beleidsregel
interne klachtbehandeling
2016

Müller,
Lisette

A.4.

0613548 - Beslissingen op de Djodikromo, Besloten is:
bezwaarschriften tegen de
Daisy
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
stillegging werkzaamheden
(kenmerknummer 2016-039) over te nemen en
Raadhuisstraat 22 te
de bezwaarschriften ongegrond te verklaren.
Diepenheim en de opgelegde
2. de bestreden besluiten in stand te laten met
last onder bestuursdwang
inachtneming van het advies van de commissie
bezwaarschriften.
3. betrokkenen schriftelijk te informeren

B.1.

0614445 - Opdrachtverlening Groot, de,
en kaderstelling brede
Rene
Welzijnsinstelling Salut

Besloten is de opdracht aan en de kaderstelling voor
de brede welzijnsinstelling Salut vast te stellen.

B.2.

0608278 - jaarrekening
zwembad de Vijf Heuvels
2015

Besloten is:
1. kennis te nemen van het jaarverslag en de
jaarrekening 2015;
2. de vrijgekomen middelen ad € 212.742
(voorziening “nog te besteden
exploitatiebijdragen) na aftrek restant
boekwaarde zwembad de Whee in Goor
toevoegen aan de voorziening meerjaren
onderhoud zwembad de Vijf Heuvels;
3. Sportfondsen hierover schriftelijk te berichten

Volker,
Clemens

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

Besloten is:
1. het voorgenomen besluit “Beleidsregel interne
klachtenbehandeling Hof van Twente 2016” vast
te stellen;
2. de Ondernemingsraad verzoeken om in te
stemmen met dit voorgenomen besluit
3. de beleidsregel interne klachtbehandeling 2016
als vastgesteld te beschouwen indien de
Ondernemingsraad instemt met het voorgenomen
besluit en de huidige beleidsregel interne
klachtenbehandeling 2009 in te trekken.

B.3.

0613458 - Beantwoording
raadsvragen PvdA inzake
huisvesting statushouders

Lizer,de,
Ivonne

Besloten d.d. 3 november 2016 is de vragen te
beantwoorden

D.1.

0611645 Gladheidbestrijdingsplan
2016 - 2017

Oost,
Lieuwe

Besloten is:
1. het gladheidbestrijdingsplan Hof van Twente
2016 – 2017 vast te stellen;
2. het gladheidbestrijdingsplan Hof van Twente
2016 – 2017 te publiceren in het Hofweekblad en
op de gemeentelijke website;

D.2.

0613046 - Afvalinzameling niet-verpakkingen 2015

Agteresch,
Eef

Besloten is:
1. niet akkoord te gaan met de voorgestelde korting
2. Nedvang hierover schriftelijk te informeren.

Vastgesteld d.d. 15 november 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

