Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 25 juni 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.

0692462 - De besluitenlijst
Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 19 juni 2018

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.1.

0689050 - Doesgoor:
Groot, de,
afhandeling ingediende
Rene
bezwaarschrifen d.d. 25
januari 2018 en 6 april 2018;
stand van zaken gesprekken
en het vervolg.

Besloten is:
1. het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen;
2. de ingediende bezwaarschriften ontvankelijk en
ongegrond te verklaren;
3. met Doesgoor in gesprek te blijven over de
gewenste verandering, dit veranderproces
maximaal te ondersteunen met € 48.000
incidenteel maar geen wijziging aanbrengen in
het eerdere besluit tot maximering van de
structurele subsidie op € 70.000 per jaar.
4. Doesgoor te informeren door middel van een
beschikking;
5. de gemeenteraad te informeren door middel van
een raadsbrief.

B.2.

0689817 - Vaststelling
subsidie 2017 voor Stichting
Salut - welzijn.

Groot, de,
Rene

Besloten is:
1. op basis van de ingediende stukken (jaarverslag
en jaarrekening) de subsidie voor het kalenderjaar 2017 vast te stellen op een bedrag van
€ 1.609.323 overeenkomstig de verleende
structurele en incidentele subsidies
2. aan Salut toestemming verlenen om de in de
jaarrekening opgenomen bestemmingsreserves
in te stellen onder de voorwaarde dat deze in de
jaarrekening 2018 worden opgenomen als
voorziening inclusief de daaraan te stellen eisen
3. de begeleidende brief voor kennisgeving
aannemen en de hierin genoemde punten
meenemen in het overleg van wethouder Van
Zwanenburg met het bestuur van Salut op 2 juli
2018.

C.1.

0691929 - Vaststelling
bestemmingsplan
"Hengevelde, Goorsestraat
ong 2018"

Nieboer,
Maarten

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan "Hengevelde, Goorsestraat
ong 2018" ongewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen.

C.2.

0691961 - Vaststellen
bestemmingsplan
"Buitengebied Hof van
Twente, veegplan 2018".

Nieboer,
Maarten

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van
Twente, veegplan 2018" gewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Vastgesteld d.d. 3 juli 2018
.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

