Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 14 februari 2017
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
P. van Zwanenburg
drs. W.J.H. Meulenkamp
H.J. Scholten
mr. A.M. Ouwehand, loco-secretaris
Afwezig:
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.

Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0628354 - De besluitenlijst van
de vergadering van B&W d.d.
7 februari 2017

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0626471 - Inhuur inspecteur
sloop met asbest

Arends,
Arjan

Besloten is de huurovereenkomst met ZIN
Kwaliteitsborging B.V. te continueren tot het
moment dat de specialistische asbesttaken
overgaan naar de Omgevingsdienst Twente
(ODT).

A.3.

0626680 - Experiment centrale
stemopneming

Meerman,
Henry

Besloten is:
1. de op de bijlage genoemde personen aan te
wijzen als lid van het gemeentelijk stembureau;
2. het gemeentehuis te Goor aan te wijzen als
locatie voor de centrale stemopneming;
3. het gemeentehuis te Goor aan te wijzen als
locatie voor de zitting van het gemeentelijk
stembureau;
4. als tijdstip voor de start van de stemopneming
donderdag 16 maart 2017, 09.00 uur vast te
stellen;
5. de aanwijzing van personen die het
gemeentelijk stembureau bijstaan zoals
genoemd in artikel 27 van het tijdelijk
experimentenbesluit, te mandateren aan de
manager Publiekscentrum.

A.4.

0626818 - Concept
arbeidsvoorwaarden nota

Luit, van
der, Marit

Besloten is om bij de digitale stemming aan te
geven dat uw college instemt met de voorgestelde
inzet voor de cao-onderhandelingen en daarbij op
te merken dat uw college het wenselijk vindt dat:
1. invoering van één beoordelingssystematiek
voor alle gemeenten een KAN-bepaling wordt
in de nieuwe CAO.
2. de functioneringstoelage geen onderdeel wordt
van de beloningssystematiek.

C.2.

0627276 - Gewijzigde
vaststelling bestemmingsplan
Buitengebied Hof van Twente,
herziening regels beleid KGO

Nieboer,
Maarten

Besloten is de raad voor te stellen:
1. de ambtshalve aanpassingen over te nemen,
overeenkomstig het bepaalde in de notitie
ambtshalve aanpassing Buitengebied Hof van
Twente 2013
2. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van
Twente, herziening regels KGO’ gewijzigd vast
te stellen, overeenkomstig de bijbehorende en
als zodanig gewaarmerkte verbeelding en
regels, zoals tevens vervat in GML-bestand
NL.IMRO.1735.BGxherzieningKGO-VS10
3. geen exploitatieplan vast te stellen

Vastgesteld d.d. 21 februari 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

