Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 17 januari 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.

0624125 - De besluitenlijst van
de vergadering van B&W d.d.
10 januari 2017

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0620862 - Benoeming en
vergoeding stembureauleden
voor de verkiezing van de
Tweede Kamer der StatenGeneraal

PelsterBesloten is:
Mekenkamp, 1. de benoeming van de stembureauleden voor
Rianne
de verkiezing op 15 maart 2017 te mandateren
aan de afdelingsmanager Publiekscentrum
2. de vergoedingssystematiek zoals aangegeven
in het financieel kader te hanteren
3. met betrekking tot de inzet van collega's te
handelen zoals aangegeven onder financieel
kader/personeelskader.

B.1.

0623864 - Herplaatsing
kunstwerk ‘Nijntje Pluis’ t.h.v.
Averinkstraat Delden

Mark, van
der, Harry

B.2.

0623919 - Beantwoording
schriftelijke vragen SP

Keus, Nynke Besloten is beantwoording van de gestelde
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad
aan te bieden.

B.3.

0623930 - Beantwoorden
raadsvragen CDA fractie

ScholteBesloten is beantwoording van de gestelde
Touwslager, raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad
Harmke
aan te bieden.

B.4

Raadsbrief beantwoording
vragen minimabeleid

Keus, Nynke Besloten is beantwoording van de gestelde
raadsvragen te mandateren aan wethouder Van
Zwanenburg

B.5.

0615978 - Investeringssubsidie Slagers,
2017
Martin

Besloten is:
1. het advies van de Stichting Beeldende Kunst
Hof van Twente over te nemen en over te gaan
tot herplaatsing van het kunstwerk ‘Nijntje
Pluis’ van Jac. Maris,
2. de nieuwe locatie in overleg met
initiatiefnemers en de teams Binnen en FLO
nader te bepalen,
3. de Stichting Beeldende Kunst opdracht te
geven voor de uitvoering en begeleiding.

Besloten is:
1. de ingediende aanvragen investeringssubsidie
2017 te honoreren resp. af te wijzen conform
de beoordeling opgenomen in deze adviesnota
2. de aanvragers overeenkomstig uw besluit te
informeren

B.6.

0620063 - Besluit maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp 2017

Koopman,
Teun

Besloten is het Besluit maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2017 vast te stellen

B.7.

0621693 - Collegebezoeken
aan de buurtschappen in 2016

Rikkert,
Dienie

Besloten is:
1. akkoord te gaan met de verslagen van de
buurtschapsavonden.
2. de uitvoeringsprogramma’s vast te stellen.
3. de buurtschappen schriftelijke te informeren

C.1.

0623071 - Marktverordening
2017

Greven, Bart Besloten is:
1. in te stemmen met de Marktverordening 2017.
2. het raadsvoorstel vast te stellen en deze aan
de raad aan te bieden

C.4.

0623565 - Beslissing op het
Jonkerbezwaarschrift gericht tegen het Raanhuis,
besluit tot intrekking van een
Marion
omgevingsvergunning voor het
kappen van twee zuilbeuken
aan het Elferink

D.1.

0621788 - Verbeteren
hemelwaterafvoer omgeving
haven Goor

Smit, Albert Besloten is:
1. rioolmaatregelen uit te voeren voor de
verbertering van de hemelwaterafvoer in de
omgeving van de haven Goor.
2. voor de voorbereiding en uitvoering van
adviespunt 1 een krediet beschikbaar te stellen
van van € 250.000,00 en daarvan
€ 220.000,00 ten laste te brengen van de
raamkredieten GRP en € 30.000,00 ten laste
van de exploitatie riolering fcl 67221000;
3. de manager Openbare ruimte volmacht te
verlenen voor het verstrekken van de
opdrachten aan de aannemer voor het
uitvoeren van de rioolmaatregelen mits de
kosten binnen het budget passen
4. akkoord te gaan met de afspraken (zoals
beschreven in bijlage 2 en 3 van dit voorstel)
met de bedrijven Eternit en Wibbelink over de
uitvoering van verbetermaatregelen.

D.2.

0624080 - Decembercirculaire
Gemeentefonds 2016

Molder, te,
Jeroen

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummers 2016-038) om nader
onderzoek te verrichten, over te nemen.
2. de bezwaren gegrond te verklaren en het
bestreden besluit te herroepen.
3. betrokkenen schriftelijk te informeren.

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en deze
aan de raad aan te bieden.

Vastgesteld d.d. 24 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

