Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 24 september 2018
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
H.J. Scholten
drs. W.J.H. Meulenkamp
P. van Zwanenburg
drs. D. Lacroix
Afwezig:
Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0702661 - De besluitenlijst
Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 18 september 2018

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.1.

0700479 - Aanwijzing
Arends,
toezichthouder Wro/Wabo en Arjan
aanstelling tot onbezoldigd
ambtenaar van de gemeente
Hof van Twente

Besloten is:
1. de heer R. Gomes van het bureau MB-ALL aan te
stellen als onbezoldigde ambtenaar van de
gemeente Hof van Twente.
2. de heer Gomes aan te stellen als toezichthouder
ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening
(Wro) en de Wet Algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

D.1.

0702080 - Verlenging
Hazenkamp, Besloten is in te stemmen met
bestuursopdracht milieu,
René
1. de verlenging van de bestuursopdracht milieu,
duurzaamheid en afval Regio
duurzaamheid, afval Regio Twente 2019.
Twente 2019
2. de instemmingsbrief aan de Regio Twente

D.2.

0701921 - Schriftelijke
Slagers,
vragen CDA m.b.t. subsidie- Martin
regeling stimulering bouw en
onderhoud sportaccommodaties

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

D.3.

0700350 - Beleid
Visscher,
civieltechnische kunstwerken Niels

Besloten is:
1. kennis te nemen van de beleidsnotitie
civieltechnische kunstwerken;
2. de benodigde structurele financiële middelen ad
€ 290.000 voor het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken mee te nemen in de integrale
afweging bij de programmabegroting 2019

D.5.

0702105 - Bruggen
Kevelhammerhoek Goor

Besloten is:
1. de brug in de Weddehoenlaan en de brug in het
Zompepad te vervangen
2. de financiële gevolgen mee te nemen als
Autonome Ontwikkeling bij de 2e berap 2018
3. de Stichting Stads-Regge Goor te informeren
4. de vervanging uit te laten voeren door van
Heteren

Oost,
Lieuwe

Vastgesteld d.d. 2 oktober 2018
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. D. Lacroix

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

