Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 26 september 2017
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
drs. W.J.H. Meulenkamp
H.J. Scholten
drs. D. Lacroix
Afwezig:
P. van Zwanenburg
Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0657092 - Besluitenlijst van de
vergadering van B&W d.d.
19 september 2017

VeerdigOude
Nijhuis,
Louise

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0654786 - Regionale
samenwerkingsagenda 20172020 van de Regio Twente

Müller,
Lisette

Besloten is de raad voor te stellen gebruik te
maken van de mogelijkheid om een zienswijze
kenbaar te maken aan het college over de
regionale samenwerkingsagenda 2017-2020; te
weten: kenbaar maken dat het vooralsnog niet
wenselijk is om over te gaan tot gezamenlijke
facturatie voor wat betreft de samenwerking
tussen jeugd en maatschappelijke ondersteuning
(OZJT).

A.3.

0652559 - Regeling briefadres
Hof van Twente 2017

Meerman,
Henry

Besloten is de regeling briefadres gemeente Hof
van Twente 2017 vast te stellen.

A.4.

0650401 - Kwaliteitsverordening Hazenkamp, Besloten is:
Vergunningverlening, Toezicht René
1. in te stemmen met de Kwaliteitsverordening
en Handhaving Hof van Twente
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
2017
Hof van Twente 2017 (vastleggen kwaliteitscriteria voor wettelijke basistaken en
overgedragen niet-wettelijke basistaken).
2. de kwaliteitsverordening aan te bieden aan de
gemeenteraad ter vaststelling.

B.1.

0656047 - jaarrekening
Sportfondsen Hof van Twente
BV

Volker,
Clemens

Besloten is:
1. kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van
Sportfondsen Hof van Twente en de in dat jaar
behaalde bedrijfsresultaten
2. Sportfondsen hierover schriftelijk in kennis te
stellen.

C.1.

0656303 - defintieve
omgevingsvergunning
zonnepark Waterlanden ter
inzage leggen

Overbeek,
Jeroen

Besloten is:
1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te
verklaren en niet over te nemen,
overeenkomstig het bepaalde in de
zienswijzennotitie
2. de definitieve omgevingsvergunning te
verlenen en ter inzage te leggen
3. wethouder Meulenkamp te machtigen de
overeenkomsten met Solarfields te
ondertekenen

D.1.

0657012 - Beantwoording
schriftelijke vragen SP
betreffend asbestdaken

Nijhuis,
Joost

Besloten is de beantwoording van de schriftelijke
vragen vast te stellen en deze aan de raad aan te
bieden

Vastgesteld d.d. 3 oktober 2017
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

