Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 2 mei 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.

0639750 - De openbare
Scholte in 't Besloten is de besluitenlijst vast te stellen
besluitenlijst van de vergadering Hoff, Elke
van B&W d.d. 25 april 2017

B.1.

0638654 - Regio Twente biedt
mogelijkheid om vragen te
stellen over de jaarstukken
2016 en zienswijzen in te
dienen over programmabegroting 2018

B.2.

0639735 - Schriftelijke vragen Groot, de,
van de heer De Visser namens Rene
de D'66 fractie met betrekking
tot huishoudelijke
ondersteuning

Besloten is de schriftelijke vragen te
beantwoorden.

C.1.

0628182 – Omgevingsvergunning dakopbouw ABZ
Markelo

Besloten is de omgevingsvergunning voor de
dakopbouw opnieuw te verlenen.

C.2.

0638953 - Procesplan regionale Hazenkamp, Besloten is:
samenwerking ondergrond
René
1. in te stemmen met het procesplan regionale
samenwerking ondergrond (procesplan).
2. in te stemmen met de verwachte, gevraagde
ambtelijke inzet (deelname aan procesteam,
aan voltallige bijeenkomsten en tegenlezen
van stukken) van ca. 150 uren als cofinanciering van de financiële bijdrage van de
provincie Overijssel van € 3.000 per kleine
gemeente.
3. de raadsbrief vast te stellen en aan te bieden
aan gemeenteraad via de griffie.

C.3.

0637092 - Tijdelijke vestiging
Braak, ter,
kringloopbedrijf Kiekeboe op het Guido
TSB-terrein

Müller,
Lisette

Masséus,
Léon

Besloten is:
1. de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 van de Regio Twente voor
kennisgeving aan te nemen en hierover geen
vragen te stellen of zienswijzen in te dienen;
2. het verzoek van de Regio Twente ter kennisname door te sturen aan de raad en de raad
voor te stellen ook geen vragen te stellen of
zienswijzen in te dienen over de jaarstukken
2016 en de programmabegroting 2018.

Besloten is medewerking te verlenen aan het
tijdelijke huisvesten van kringloopbedrijf Kiekeboe
op het TSB-terrein voor een periode van 2 jaar
mits de brandweer een positief advies afgeeft.

D.1

0639749 - Stimulering
breedband buitengebied Hof
van Twente

Greven,
Bart

Besloten is de raadsbrief te verzenden naar de
raad.

Vastgesteld d.d. 9 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

