Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 12 december 2017
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
P. van Zwanenburg
drs. W.J.H. Meulenkamp
H.J. Scholten
drs. D. Lacroix

Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0667038 - De besluitenlijst van
de vergadering van B&W d.d.
5 december 2017

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0666451 - Beantwoording
Dam, ten,
raadsvragen CDA en D66 naar Petra
aanleiding van het verslag
Archiefzorg en -beheer 2016

A.3.

0664264 - Circulaire
Molenkamp, Besloten is
geïndexeerde bedragen van de Bob
1. kennis te nemen van en vast te stellen:
(onkosten)vergoeding voor
a. de geïndexeerde bedragen van de
politieke ambtsdragers.
(onkosten-)vergoeding voor politieke
ambtsdragers van gemeenten per 1 januari
2018.
b. de wijziging van de bezoldigingsbedragen
voor burgemeesters en wethouders per
1 januari 2017.
c. de wijziging van het bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden per
1 januari 2017.
2. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de
raad aan te bieden

B.1.

0663407 - Leerlingenvervoer:
vaststellen beleidsregels
Leerlingenvervoer Hof van
Twente.

Asteleijner,
Eric

Besloten is in te stemmen met de 'Beleidsregels
leerlingenvervoer Hof van Twente'.

B.2

0667652 - Beantwoording
schriftelijke vragen SP m.b.t.
subsidiecriteria basisvoorziening sportaccommodaties

Slagers,
Martin

Besloten is de beantwoording op de schriftelijke
vragen vast te stellen en aan de raad te versturen.

C.2.

0664439 - starterslening 2018

WissinkBesloten is de verordening Starterslening 2018
Overmulder, vast te stellen en aan de raad aan te bieden.
Rianne

C.3.

0666206 - Brief aan
gemeenteraad over teloorgaan
agrarisch erfgoed

Nieboer,
Maarten

Besloten is:
1. in te stemmen met de voorgestelde
beantwoording op de vragen gesteld door de
fracties van de CDA en de D'66 over het
verslag Archiefzorg en -beheer 2016;
2. de gemeenteraad via de raadsgriffie te
informeren over uw antwoord op de gestelde
vragen.

Besloten is in te stemmen met de voorgestelde
beantwoording van de brief.

C.4

0664526 Uitvoeringsovereenkomst BIZ
Centrum Goor

Greven, Bart Besloten is de uitvoeringsovereenkomst gewijzigd
vast te stellen en een gewijzigd conceptbesluit
voor te leggen aan de raad

D.1.

0662878 - Beslissing op
bezwaarschrift van dhr.
Boensma en mw. Mondria inz.
verkeersbesluit Gondalaan

Müller,
Lisette

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
over te nemen;
2. het bezwaarschrift dat is gericht tegen het
besluit inhoudende het verkeersbesluit d.d.
27 maart 2017 - aangepast op 26 april 2017ongegrond te verklaren;
3. het bezwaar voor zover gericht tegen de
verkeersdrempel niet-ontvankelijk verklaren;
4. Bezwaarmaker en betrokkenen schriftelijk te
informeren

D.2.

0664509 - Verbetering
drukrioolstelsel buitengebied
Diepenheim

Kok, Erwin

Besloten is:
1. het drukrioolstelsel in het buitengebied van
Diepenheim op diverse locaties te verbeteren;
2. voor de voorbereiding en uitvoering van de
verbetermaatregelen een krediet van
€125.000,00 beschikbaar te stellen en dit ten
laste te brengen van het Raamkrediet GRP
2017-2020.

D.3.

0667025 - Subsidieregeling
sanering asbestdaken
Gemeente Hof van Twente
2017-2023

Nijhuis,
Joost

Besloten is:
1. de beleidsregel “Subsidieregeling sanering
asbestdaken gemeente Hof van Twente 20172023” vast te stellen;
2. de beoordeling van de aanvragen namens uw
college te mandateren aan de
bodembeheerder en de medewerkers bodem
en asbest van de afdeling Leefomgeving.

Vastgesteld d.d. 19 december 2017
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

