Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 7 maart 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.

0631400 - De openbare
Scholte in 't Besloten is de besluitenlijst vast te stellen
besluitenlijst van de vergadering Hoff, Elke
van B&W d.d. 28 februari 2017

A.2.

0628728 - Raamovereenkomst Braamhaar, Besloten is een raamovereenkomst met Damsté
Damsté Advocaten
Pim
Advocaten te Enschede af te sluiten, waarin wordt
afgesproken dat zij als voorkeurskantoor zullen
optreden in juridische vraagstukken/procedures.

B.1.

0630362 - Subsidieaanvragen
belangenbehartiging
buurtschappen

B.2.

0629545 - Voor- en
Asteleijner,
vroegschoolse
Eric
ondersteuningsteams (VSOT's)

Besloten is:
1. De Pilot voor- en vroegschoolse
ondersteuningsteams te beëindigen en de
uitkomsten van de evaluatie te verwerken in de
voorgestelde werkwijze en het dan uit te rollen
over de hele gemeente.
2. De zorgcoördinatie neer te leggen bij de
Jeugdgezondheidszorg

C.1.

0630346 - Het bouwen van 21
woningen in het plan 't Gijmink
in Goor

Braak, ter,
Guido

Besloten is:
1. In te stemmen met een kleine verschuiving van
blok 1 (het blok met woningen aan de
Meidoornstraat);
2. De gemeenteraad een definitieve verklaring
van geen bedenkingen te vragen.

C.2.

0631342 - afgeven definitieve
tijdelijk omgevingsvergunning
zonnepark Herike Elsen

Overbeek,
Jeroen

Besloten is:
1. De tijdelijke vergunning niet te verlenen.
2. De procedure tot het wijzigen van het
bestemmingsplan te starten.
3. De indieners van een zienswijze dien
overeenkomstig te informeren.

Rikkert,
Dienie

Besloten is:
1. Subsidieaanvragen voor belangenbehartiging
van de buurtschappen te laten vallen onder
subsidieregel 10 sociale initiatieven.
2. Gelet op de status aparte van de
buurtschappen cofinanciering niet als vereiste
te stellen
3. Het bestuur van het Platform Buurtschappen
Hof van Twente hierover te informeren.

D.1.

0627239 – Uitvoeringsprogramma 2017 van het
Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Meijer, John Besloten is:
1. Het UVP 2017 vast te stellen;
2. De raadsbrief vast te stellen en deze aan de
raad te sturen
3. De investeringskosten UVP 2017 ad.
€ 337.500,- te dekken uit:
- € 37.500 subsidie Provincie Overijssel
- € 267.000 raamkrediet GMP 2017
- € 33.000 personeelskosten binnen de
exploitatiebegroting 2017

Vastgesteld d.d. 14 maart 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

