Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 28 maart 2017
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.

0634932 - De openbare
Scholte in 't Besloten is de besluitenlijst vast te stellen
besluitenlijst van de vergadering Hoff, Elke
van B&W d.d. 21 maart 2017

A.2.

0595772 - Acquisitiebeleid
archieven verenigingen,
instellingen en particulieren

WolthuisBesloten is:
Krooshoop, 1. het Acquisitiebeleid archieven gemeente Hof
Els
van Twente” vast te stellen
2. de handreiking vast te stellen

A.4.

0633653 - EUREGIO
vergadering

Müller,
Lisette

Besloten is:
1. akkoord te gaan met hetgeen wordt
voorgesteld door de EUREGIO
2. kennis te nemen van de opmerkingen en de
overige onderwerpen voor kennisgeving aan te
nemen

B.1.

0627217 - Beleidskader
huishoudelijke ondersteuning
2018 op grond van de Wmo
2015.

Groot, de,
Rene

B.2.

0628530 - Projectplan
Volker,
ontwikkelingsfase Kindcentrum Clemens
Markelo

Besloten is:
1. vast te stellen het beleidskader Huishoudelijke
ondersteuning 2018 bestaande uit:
a. Basismodule, bedoeld voor het realiseren
van een leefbare woning
b. Module Regie
c. Module Extra hygiëne
d. Module Wasverzorging
e. Module Maaltijdverzorging
f. Module Zorg voor minderjarige kinderen
2. de eigen kracht van cliënten en hun sociale
netwerk door middel van individueel onderzoek
vast te stellen en indien aanwezig, deze bij de
basismodule in mindering te brengen op het
niveau van twee submodules. Bij de overige
modules indiceren op activiteiten.
3. vanwege de structureel te verwachten extra
werkzaamheden per 1-1-2018 in te stemmen
met uitbreiding van de formatie binnen Team
Zorg van de afdeling Publiekscentrum waarbij
vooralsnog wordt uitgegaan van extra kosten
tot een bedrag van € 60.000,4. vanwege de incidentele extra werkzaamheden
in 2017 in verband met herindicaties in te
stemmen met extra personele inzet tot een
bedrag van € 167.400,- voor 4 fte gedurende
een half jaar.
5. kennis te nemen van de te verwachten
kostenuitzetting tot een bedrag van
€ 583.000,- en deze als autonome
ontwikkeling mee te nemen bij de 1e
bestuursrapportage 201, vooralsnog ten laste
van de reserve transitiekosten
6. deel te nemen aan de gezamenlijke inkoop
Huishoudelijke ondersteuning 2018 van de
14 Twentse gemeenten.
7. ten aanzien van de groep cliënten met een
toegekend recht op HO dat doorloopt na
1 januari 2018 dit recht te beëindigen per
1 januari 2018 en de cliënten hierover zo
spoedig mogelijk maar uiterlijk 30 juni 2017
met een beschikking te informeren.
Besloten is:
1. in te stemmen met het projectplan
ontwikkelingsfase Kindcentrum Markelo
2. de stuurgroep mandaat verlenen om binnen de
vastgestelde kaders en budgetten de
realisatiefase voor te bereiden
3. in te stemmen met de voorliggende
intentieovereenkomst kinderopvang
4. kennis te nemen van het programma van eisen
Kindcentrum Markelo
5. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de
raad aan te bieden

B.3.

0630404 - Subsidieregel ter
ondersteuning van particuliere
initiatieven ten gunste van
vluchtelingenhulp

Rikkert,
Dienie

Besloten is:
1. de subsidieregel ter ondersteuning van
particuliere initiatieven ten gunste van
vluchtelingenhulp vast te stellen.
2. het subsidieplafond vast te stellen op
€ 35.000,00

B.4.

0632682 - Nota Integratie en
huisvesting van statushouders

Hofsteede,
Gerard

Besloten is in te stemmen met de Nota integratie
en huisvesting van statushouders in Hof van
Twente.

B.5.

0634184 - Programma Stichting Braat, Prisca Besloten is:
Stadslandbouw 2017
1. kennis te nemen van het jaarverslag 2016 en
de plannen 2017 van de Stichting voor en door
Goor
2. in te stemmen met de voorgestelde beleidslijn,
dat de stichting een belangrijk aandeel kan
nemen in activering, re-integratie en
ontwikkeling stadslandbouw
3. in te stemmen met voorgestelde bijdragen

B.6.

0634643 - Aanvraag subsidie
project Cultuur aan de Basis
2017-2021

Mark, van
der, Harry

B.7.

0634846 - Vertegenwoordiging
door Damsté bij Hoger Beroep
inzake ontbinding
overeenkomst
maatwerkvoorziening met
Stichting Jolijt

ScholteBesloten is de heer meneer R. Blom, werkzaam
Touwslager, bij Damsté advocaten en notarissen, last en
Harmke
volmacht te geven om de gemeente Hof van
Twente in de onderhavige procedure te
vertegenwoordigen, zulks in de ruimste zin van het
woord, zowel in deze procedure als in eventuele
vervolgprocedure.

B.8.

0634896 - Verwijdering en
overname oude trapliften door
Smienk trapliften B.V

Groot, de,
Rene

Besloten is in te stemmen met:
1. de aanvraag voor subsidie Cultuureducatie
‘Cultuur aan de basis’ bij de Provincie
Overijssel
2. de instandhouding van de huidige structurele
financiering zijnde minimaal € 12.000 voor
cultuureducatie primair onderwijs voor de
periode 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2021
3. wethouder van Zwanenburg te machtigen om
de Intentieverklaring cultuureducatie
schoolbesturen PO en gemeente te
ondertekenen
4. het verzenden van een afschrift van het
collegebesluit naar de Provincie Overijssel

Besloten is:
1. een overeenkomst te sluiten met Smienk
trapliften B.V. voor onbepaalde tijd voor het
verwijderen en overkopen van trapliften die
voor 1 januari 2017 in bruikleen zijn verstrekt
aan inwoners in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).
2. de overeenkomst te ondertekenen
(burgemeester)

B.9.

0619440 - Openbaar primair
onderwijs Hof van Twente;
begroting 2017 en mjb 20182020

Asteleijner,
Eric

Besloten is:
1. geen zienswijze in te dienen met betrekking tot
begroting 2017
2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel,
waarin raad voorgesteld wordt om geen
zienswijze in te dienen tegen de
meerjarenbegroting 2018-2020

D.1.

0634930 – Aandeelhoudersstrategie en aandeelhouderschap Münster

Molder, te,
Jeroen

Besloten is:
1. Kennis te nemen van het beslisdocument
“Aandeelhouderschap Stadt Münster/
aandeelhoudersstrategie Twence”
2. te kiezen voor behoud van het
aandeelhouderschap Twence
3. in te stemmen met de keuze voor het
strategisch model duurzaamheidsbevorderaar
met toetreding van Stadt Münster
4. het besluit op grond van artikel 169 van de
Gemeentewet ter instemming voor te leggen
aan de gemeenteraad
5. op grond van artikelen 25 en 55 van de
Gemeentewet geheimhouding op te leggen op
het “advies waardebepaling Twence Holding”
6. de gemeenteraad voor te stellen de
geheimhouding op het “advies waardebepaling
Twence Holding”, op grond van artikel 25 van
de Gemeentewet, te bekrachtigen

Vastgesteld d.d. 4 april 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

