Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 4 april 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.

0635963 - De openbare
Scholte in 't Besloten is de besluitenlijst vast te stellen.
besluitenlijst van de vergadering Hoff, Elke
van B&W d.d. 28 maart 2017

A.2.

0635225 - Jaarverslag
Uitvoeringsprogramma VTHtaken 2016

Arends,
Arjan

A.3.

0633042 - Optimalisering
digitale dienstverlening

Braamhaar, Besloten is:
Pim
1. de digitale dienstverlening binnen Hof van
Twente te verbeteren door middel van extra
c.q. meer strategische inzet van onze digitale
communicatiemiddelen.
2. hiervoor de functie van adviseur digitale
communicatie uit te breiden met 0,5 FTE
3. de formatie-uitbreiding te dekken uit de
besparing op structurele budgetten binnen
Bedrijfsvoering.
4. de huidige medewerker rechtstreeks te
benoemen voor de periode van 2 jaar
5. een uitvoeringsplan op te stellen.

A.4

0634344 – Uitvoeringsprogramma Integraal
Veiligheidsplan 2017

Jong, Niels

Besloten is:
1. het uitvoeringsprogramma Integraal
Veiligheidsplan 2017 vast te stellen
2. het uitvoeringsprogramma Integraal
Veiligheidsbeleid 2017 ter kennisname te
sturen aan de gemeenteraad door middel van
een raadsbrief
3. de financiële bijdrage van € 10.000 mee te
nemen bij integrale afweging bij de
behandeling van de kadernota 2018

B.1.

0632352 - Protocol Meldcode
huiselijk geweld en kinderouderenmishandeling

BackerBeunk,
Antonnet

Besloten is:
1. het protocol Meldcode kinder- en
ouderenmishandeling en huiselijk geweld vast
te stellen
2. het plan van aanpak Meldcode kinderouderenmishandeling en huiselijk geweld vast
te stellen
3. de aandacht functionarissen, de senior
regisseur jeugd, de senior procesmanager
jeugd en de regisseur wmo, aan te wijzen.

Besloten is:
1. in te stemmen met het jaarverslag en deze
vast te stellen.
2. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de
raad aan te bieden

B.2.

0630209 - bestemming
middelen voor integratie en
participatie

Hofsteede,
Gerard

Besloten is:
1. in te stemmen met het bestemmen van de
extra middelen uit het Gemeentefonds over
2016 en 2017 voor een verbeterde integratie
en participatie van statushouders.
2. deze extra middelen te in ieder geval te
besteden aan:
a. Taal, uitbreiding taalcafé.
b. Werk, inzet extra werkcoach en eventueel
een instrument ter aanvulling van de Suite.
c. Onderwijs, bevorderen specifieke kennis
leerkrachten in het basisonderwijs en
kosten onderwijs van leerlingen bij Horizon
(en evt. Pallet en Globe) vanaf augustus
2018.
d. Gezondheid, extra inzet middelen door
GGD in Hof van Twente vanwege toename
Statushouders.
e. Bekostiging van de subsidieregeling zoals
in de motie van de Raad van november
2015
f. Bekostigen van de huisvesting van
Vluchtelingenwerk Oost Nederland
(VWON) in Goor.
3. in te stemmen met de definitieve toekenning
van middelen per specifiek bovengenoemd
onderwerp via een door uw college vast te
stellen actieplan (mei/juni 2017).
4. in te stemmen met reservering van de
resterende middelen voor maatregelen die in
ontwikkeling zijn (zoals bijvoorbeeld
dagbesteding niet leerbare statushouders,
inkoop inburgeringsuren etc.) of zich
gedurende de tijd voordoen.
5. in te stemmen met een evaluatie van de in te
zetten middelen in het voorjaar van 2018. Op
basis van deze evaluatie kan bepaald worden
of deze middelen eventueel structureel in de
kadernota van 2019 worden opgenomen.

D.1.

0633394 - ontwerp
Gemeentelijk rioleringsplan
2017-2020

Kok, Erwin

Besloten is de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met Gemeentelijk rioleringsplan
2017-2020
2. de investeringsbehoefte voor rioolprojecten in
de planperiode 2017-2020 te stellen op
€1,5 miljoen;
3. de exploitatiebegroting product Riolering bij de
2e berap 2017 conform het kostendekkingsplan in het GRP 2017-2020 te wijzigen;

Vastgesteld d.d. 11 april 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

