Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 1 mei 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.

0685472 - De besluitenlijst van
de vergadering van B&W d.d.
24 april 2018

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0683916 - Jaarverslag
commissie bezwaarschriften
2017

Beernink,
Erna

Besloten is:
1. kennis te nemen van het jaarverslag over 2017
van de commissie bezwaarschriften
2. het jaarverslag ter kennisname door te zenden
aan de gemeenteraad door middel van een
raadsbrief
3. in te stemmen met het persbericht

A.3.

0684106 - Aanwijzing toezichthouder R.H.F. Hesselink

Arends,
Arjan

Besloten is de heer R.H.F. Hesselink aan te wijzen
als toezichthouder van de gemeente Hof van
Twente voor diverse wet- en regelgeving.

A.4.

0684235 - Veiligheidsregio
Twente: Jaarrekening 2017 en
begroting 2019

Meer, van
der, Sytze

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen
1. in te stemmen met de jaarrekening 2017 van
de Veiligheidsregio
2. in te stemmen met de begroting 2019 van de
Veiligheidsregio en hierop geen zienswijze in
te dienen.

A.5.

0684842 - jaarverslag klachten
2017

Müller,
Lisette

Besloten is:
1. in te stemmen met het jaarverslag klachten
2017 en de aandachtspunten over te nemen
2. dit verslag ter kennisneming door te zenden
aan de gemeenteraad.

B.1.

0668435 - Schoolbesturen
Asteleijner,
Marcant-BSV en KOMT: advies Eric
scholenfusie basisscholen
Toonladder, Rannink en
Twickelo te Delden

Besloten is in te stemmen met:
1. de scholenfusie Rannink, Toonladder en
Twickelo te Delden;
2. de conceptbrieven aan de schoolbesturen
Marcant-BSV en KOMT.

C.1.

0680770 - Plaatsing
Bongers,
verwijzingsborden met reclame Lisette
richting Weversplein

Besloten is op grond van artikel 7.1 van het
Reclamebeleid 2011 af te wijken van artikel 4.1.3
en daarmee toestaan dat er een bewegwijzeringsbord wordt geplaatst met de 3 logo's van
de supermarkten, gelegen aan het Weversplein

C.2.

0680552 - invulling vier kavels
landgoed Weldam

Roebert-ter
Horst, Alie

D.1.

0682850 - Eerste wijziging
Kütük,
verordening reinigingsheffingen Memet
2018

Besloten is:
1. in te stemmen met de invulling van 4 kavels
door het landgoed Weldam aan de Potdijk
Markelo, Diepenheimseweg Goor, Kleidijk
Diepenheim en Oude Goorseweg Diepenheim
2. in te stemmen met de exploitatieovereenkomst.
3. na ondertekening van de overeenkomst het
ontwerpbestemmingsplan op te stellen en in
procedure te brengen
Besloten is de raad voor te stellen de eerste
wijziging verordening reinigingsheffingen 2018
vast te stellen en met terug werkende kracht per
1 januari 2018 in werking te laten treden.

Vastgesteld d.d. 8 mei 2018
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. D. Lacroix

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

