Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 25 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.

0638700 - De openbare
Scholte in 't Besloten is de besluitenlijst vast te stellen.
besluitenlijst van de vergadering Hoff, Elke
van B&W d.d. 18 april 2017

A.2.

0638134 - Veiligheidsregio
Twente: Jaarrekening 2016 en
begroting 2018

A.3.

0637005 - Het Mandaat-,
Djodikromo, Besloten is:
volmacht- en machtigingsbesluit Daisy
1. het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit
gemeente Hof van Twente 2017
gemeente Hof van Twente 2017 en het
bijbehorende Bevoegdhedenregister vast te
stellen en met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2017 in werking te laten treden;
2. het Volmachtenbesluit Procesvertegenwoordiging Hof van Twente 2017 vast te stellen;
3. de mandaatregelingen 2014 en de
volmachtenregelingen 2015 respectievelijk
vastgesteld op 24 juni 2014 en 23 juni 2015
gelijktijdig met de vaststelling van het besluit
genoemd onder punt 1 in te trekken;
4. de aanvulling op het mandaatbesluit 2014 van
de gemeente Hof van Twente, vastgesteld op
15 maart 2015 eveneens gelijktijdig met de
vaststelling van het besluit neergelegd onder
punt 1 in te trekken.
5. het Volmachtsbesluit Procesvertegenwoordiging gemeente Hof van Twente 2015
vastgesteld bij besluit van 23 juni 2015 in te
trekken.

Bent-de
Besloten is aan de gemeenteraad voor te stellen:
Bont, Wendy 1. In te stemmen met de jaarrekening 2016 van
VRTwente
2. In te stemmen met de begroting 2018
VRTwente en hierop geen zienswijze in te
dienen.

C.1.

0637630 - Ontwerp
Nieboer,
bestemmingsplan Buitengebied Maarten
Hof van Twente, Slotsweg 11
e.o.

Besloten is:
1. af te zien van een voorontwerp bestemmingsplan;
2. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening
Slotsweg 11 e.o.” en dit ter inzage te leggen.

Vastgesteld d.d. 2 mei 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

