Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 13 maart 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.

0678307 - De besluitenlijst van
de vergadering van B&W d.d.
6 maart 2018

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0676110 - Deelneming in
stichting HofMarketing

Mark, van
der, Harry

Besloten is:
1. een voorgenomen besluit te nemen om deel te
nemen in de stichting HofMarketing
2. dit besluit voor te leggen aan de gemeenteraad
met het verzoek om wensen en bedenkingen
ter kennis van het college te brengen.

A.3.

0676896 - Zelfevaluatie
informatieveiligheid 2017

Apperloo,
Esther

Besloten is:
1. de collegeverklaring ENSIA 2017 inzake
Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te
stellen
2. het beveiligingsplan Suwinet 2018 vast te
stellen
3. het op 5 juli 2016 vastgestelde beveiligingsplan
Suwinet te laten vervallen
4. de verantwoordingsrapportage BAG vast te
stellen
5. de verantwoordingsrapportage BGT vast te
stellen
6. de raad te informeren door middel van een
raadsbrief

B.2.

0673352 - website Hofactief

Slagers,
Martin

Besloten is:
1. de onderhoudscontracten van de huidige
websites van Hofactief en Sociale Kaart
Nederland op te zeggen
2. over te gaan tot implementatie van een
nieuwe website Hofactief waarin ook de
sociale kaart is ondergebracht
3. i-BIM-IT opdracht te verstrekken de
implementatie en onderhoud uit te voeren
conform offerte en onder de gemeentelijke
inkoopvoorwaarden dan wel Gibitvoorwaarden.
4. bij de 1e berap 2018 éénmalig € 8.800 excl.
BTW beschikbaar te stellen voor implementatie
van de nieuwe website en vanaf 2019 de
begrote kosten voor onderhoud en beheer aan
te passen.

C.1.

0676888 - Bouw van 5
woningen aan De Dinkel in
Delden

Braak, ter,
Guido

Besloten is:
1. in te stemmen met het afwijken van het
bestemmingsplan, mits goed gekeken wordt
naar een andere invulling van de zijgevel van
woning nr. 5
2. opdracht te geven om uit te zoeken of extra
parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden
in de wijk De Braak-West
3. de aanvrager uitstel te verlenen voor afname
van het kavel tot uiterlijk 30 april 2018

D.1.

0675401 - Leidraad invordering Kütük,
gemeentelijke belastingen 2018 Memet

Besloten is de leidraad invordering gemeentelijke
belastingen 2018 vast te stellen.

D.2.

0678127 - Definitief ontwerp
Stationsweg Markelo

Harbers,
Martijn

Besloten is:
1. het definitieve ontwerp (DO) Stationsweg
Markelo vast te stellen
2. het uitvoeringskrediet van € 80.000
beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de
raamkrediet GMP 2017
3. de afdelingsmanager Leefomgeving volmacht
te verlenen voor het opdrachtverlening mits de
uitvoeringskosten binnen het beschikbaar
gestelde budget passen
4. de raad voor te stellen de komgrens te
verplaatsen

D.3.

0618618 - Beleid uitwegen

Oost,
Lieuwe

Besloten is:
1. de beleidsnotitie uitwegen gemeente Hof van
Twente vast te stellen
2. de Algemene Plaatselijk Verordening Hof van
Twente bij de eerstvolgende wijziging aan te
passen

Vastgesteld d.d. 20 maart 2018
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

