Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 24 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.

0625119 - De besluitenlijst van
de vergadering van B&W d.d.
17 januari 2017

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0625475 - Integraal
Veiligheidsbeleid 2017-2021

Bent-de
Besloten is:
Bont, Wendy 1. het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021 vast
te stellen voor de aankomende periode van
vier jaar
2. het bijgevoegde Integraal Veiligheidsbeleid ter
vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad

B.2

0625915 - Vertegenwoordiging
door Damsté bij kort geding
inzake ontbinding overeenkomst maatwerkvoorziening
met Zorgburo Maatwerk

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

C.1.

0623526 - Realiseren 3
Tichelaar,
appartementen in het pand aan Arjan
de Hengevelderstraat 57 in
Goor.

Besloten is in de vorm van een pilotproject
medewerking te verlenen aan het realiseren van 3
appartementen aan de Hengevelderstraat 57 in
Goor.

C.2.

0624000 - vaststellen
bestemmingsplan Bentelo,
Beukenlaan ong.

Roebert-ter
Horst, Alie

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

C.3.

0622417 – Omgevingsvergunning voor het afdichten
van de voormalige vuilstort en
het realiseren van een
zonnepark op 't Rikkerink in
Ambt Delden.

Braak, ter,
Guido

Besloten is:
1. de omgevingsvergunning te verlenen conform
de conceptbeschikking
2. kennis te nemen van de ontwerpbeschikking
Wet bodembescherming opgesteld door de
provincie Overijsse
3. in principe medewerking te verlenen aan een
herziening van het bestemmingplan voor het
realiseren van een zonnepark onder
voorwaarde dat:
a. een totaal plan antwoord geeft op de
openstaande vragen;
b. de afspraken in een privaatrechtelijke
overeenkomst worden vastgelegd.

C.4.

0625038 - Gewijzigd vaststellen Overbeek,
bestemmingsplan Markelo-West Jeroen
herziening Grotestraat 2 (Plan
mooi Markelo)

Besloten is:
1. geen exploitatieplan vast te stellen;
2. de ingediende zienswijzen ontvankelijk
verklaren en deels overnemen, overeenkomstig het bepaalde in de zienswijzennotitie
3. gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplanMarkelo-West, herziening Grotestraat 2
(inclusief bijlagen) overeenkomstig de
bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte
verbeelding en regels, zoals tevens vervat in
het GML-bestand
NL.IMRO.1735.MKxGrotestr2-VS10.
4. aan Gedeputeerde Staten van Overijssel te
verzoeken om te verklaren, dat zij geen
bezwaar hebben tegen eerdere bekendmaking
van de vaststelling dan de termijn van zes
weken genoemd in artikel 3.8 lid 4 van de Wet
ruimtelijke ordening

D.1.

0624343 - Steunbetuiging
inzake precariobelasting

Kütük,
Memet

Besloten is steunbetuiging te geven aan het
college van Capelle aan den IJssel.

D.2.

0624427 - Budgetoverheveling
2016 naar 2017

Klein, de,
Belinda

Besloten is het raadsvoorstel budgetoverheveling
2016 naar 2017 vast te stellen en deze aan de
raad aan te bieden.

Vastgesteld d.d. 31 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

