Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 17 april 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.

0683240 - De besluitenlijst van
de vergadering van B&W d.d.
10 april 2018

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0678236 - Aanwijzing
toezichthouders Wro/Wabo en
aanstelling tot onbezoldigde
ambtenaren van de gemeente
Hof van Twente

Arends,
Arjan

Besloten is:
1. de heren J.H.M. Blanken en L.J. Meijer van het
bureau MB-ALL aan te stellen als
onbezoldigde ambtenaren van de gemeente
Hof van Twente.
2. de heren J.H.M. Blanken en L.J. Meijer aan te
wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet op
de ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet
Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

A.3.

0678350 - Interbestuurlijk
toezicht 2018 (IBT)

Kip, Jeroen

Besloten is de gemeenteraad te informeren over
het IBT-beeld 2018 door middel van een
raadsbrief.

B.1.

0683179 - Toekomstperspectief Mark, van
Reggehof/Muziekschool
der, Harry

B.2.

0682418 - preventieplan alcohol Brinkhof, te, Besloten is de raad voor te stellen het gewijzigde
en middelengebruik 2018-2022 Gerda
preventieplan alcohol en middelengebruik vast te
stellen

B.3.

0682488 - Inkoop sociaal
domein

B.4.

0681696 - Oprichting van en
Brinkhof, te,
deelneming in een cooperatieve Gerda
vereniging UA (samenwerking
tussen drie GGD'en) door GGD
Twente

Besloten is:
1. vast te stellen het MeerJarenOnderhoudsPlan
van De Reggehof en de daarbij behorende
demarcatielijst
2. bij de 1e berap 2018 een extra structureel
budget op te nemen t.b.v. de gemeentelijke
voorziening onderhoud van De Reggehofeigenaarsdeel ad € 68.022
3. het voorstel voor het overige aan te houden.

ScholteBesloten is de memo voor kennisgeving aan te
Touwslager, nemen.
Harmke
Besloten is de gemeenteraad door middel van een
brief en bijlagen in de gelegenheid te stellen om
wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van
het algemeen bestuur Regio Twente inzake de
voorgenomen deelneming door de GGD Twente in
een coöperatieve vereniging met uitgesloten
aansprakelijkheid (UA) op het gebied van het
ontwikkelen en implementeren van het digitaal
dossier jeugdgezondheidszorg.

C.1.

0682254 - Starterslening
herziening 2018

WissinkBesloten is de verordening Herziening
Overmulder, Starterslening 2018 ter vaststelling aan de raad
Rianne
aan te bieden.

C.2.

0682936 - Afgeven
ontwerpverklaring van geen
bedenkingen zonnepark
Spechthorst - De Whee Goor

Overbeek,
Jeroen

Besloten is:
1. de gemeenteraad te vragen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven
2. de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan
"Zonnepark Spechthorst – De Whee" vast te
laten stellen
3. de gemeenteraad geen exploitatieplan vast te
laten stellen
4. aan de grondeigenaar mede te delen dat het
college van mening is dat het terrein de
komende 25 jaar niet bestemd zal worden tot
een bedrijventerrein”

C.3.

0683445 - Verzoek aan
Algemeen Bestuur van de P10
om deel te nemen aan een
plattelandsonderzoek

Kuijper,
Wouter

Besloten is:
1. in te stemmen met het uitvoeren van een
plattelandsonderzoek in opdracht van de P10
door de Universiteit van Wageningen
2. Hof van Twente aan te melden als aan het
onderzoek deelnemende P10-gemeente

C.4.

0669761 - LED-verlichting
gemeentehuis

Slagers,
Martin

Besloten is:
1. de huidige verlichting in de kantoorruimtes te
vervangen naar LED-verlichting
2. opdracht te verstrekken aan Extercatte B.V.
voor een bedrag van € 19.190 excl. BTW
3. de investering van € 19.190 ten laste te
brengen van de reserve Duurzaamheid
4. de jaarlijkse besparing op het energieverbruik
van € 3.870 gedurende de terugverdientijd ten
gunste te brengen van de reserve
Duurzaamheid
5. de begrotingstechnische afwikkeling
meenemen bij de 1e Berap 2018

D.1.

0683724 - Mandaat en
volmacht voor de Provincie
Overijssel in het kader van het
opsporen en ruimen van
conventionele explosieven
binnen het Project bodemsanering Gijmink B

Janssen,
René

Besloten is mandaat en volmacht te verlenen aan
Henry Bos, Programmamanager eenheid Wegen
en Kanalen van de Provincie Overijssel

D.2.

0683133 - Beantwoording
schriftelijke vragen CDA m.b.t.
wijziging dienstregeling buslijn
66

Meijer, John Besloten is in te stemmen met de beantwoording
van de schriftelijke vragen van CDA m.b.t.
wijziging dienstregeling buslijn 66.

Vastgesteld d.d. 24 april 2018
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. D. Lacroix

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

