Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 6 februari 2018
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
P. van Zwanenburg
drs. W.J.H. Meulenkamp
H.J. Scholten
drs. D. Lacroix

Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0673459 - De besluitenlijst van
de vergadering van B&W d.d.
30 januari 2018

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0673220 - Beantwoording
schrifteiljke vragen D66 over
bomenkap en aansluiten op de
riolering

Arends,
Arjan

Besloten is akkoord te gaan met de beantwoording
van de schriftelijke vragen inzake bomenkap en
controle op het aansluiten op de riolering.

A.3.

0673351 - Schriftelijke vragen
SP en CDA over Europese
subsidies en Hofse agenda

Klein Tank,
Richard

Besloten is de beantwoording van de schriftelijke
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad te
bieden.

B.1.

0673440 - Schriftelijke vragen
SP over vertrek ZGT uit Goor

Groot, de,
Rene

Besloten is de beantwoording van de schriftelijke
vragen vast te stellen en deze aan de raad aan te
bieden.

D.3.

0672352 - Voorzieningen Molen Mark, van
van Buursink en en Watermolen der, Harry
den Haller

D.4.

0671684 - Kernnet Fiets
Overijssel

Besloten is:
1. het saldo van de voorziening ‘Onderhoud
Molen van Buursink Markelo’ uit te betalen aan
de Stichting Vrienden van de Molen van
Buursink te Markelo en de voorziening op te
heffen
2. het saldo van de voorziening ‘Stichting beheer
Den Haller’ uit te betalen aan Stichting beheer
watercomplex Den Haller te Diepenheim en de
voorziening op te heffen
3. betrokken besturen schriftelijk te informeren

Meijer, John Besloten is het Kernnet Fiets Overijssel vast te
stellen.

D.5.

0671587 - Garantstelling
Weekhout,
Coöperatie Hof van Twente Op Nafasj
Rozen

Besloten is:
1. een garantie te verstrekken van maximaal
€ 1 mln. aan de Coöperatie Hof van Twente op
Rozen
2. daadwerkelijke garantstelling plaats te laten
vinden in deel-tranches parallel aan de
financiering door BNG
3. een garantstellingsprovisie van 0,5% op te
nemen en deze jaarlijks toe te voegen aan de
Reserve Duurzaamheid
4. periodiek een rapportage met KPI’s te
ontvangen van de coöperatie waardoor actief
gemonitord en tijdig gesignaleerd kan worden

Vastgesteld d.d. 13 februari 2018
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

