Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 16 oktober 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.

0705207 - De besluitenlijst
Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 9 oktober 2018

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.1.

0704614 - Beschikbaar
stellen budget voor IKC
Elserike

Brinkhof, te, Besloten is:
Gerda
1. in navolging van IKC Stedeke en Erve Hooijerinck
en Bentelwijz in Bentelo voor Dalton IKC Elserike
een bedrag tot maximaal € 300.000, als
voorfinanciering beschikbaar te stellen aan het
schoolbestuur van OPO Hof van Twente om de
school te verbouwen tot een IKC.
2. het verstrekte bedrag middels huurpenningen
terug te vorderen van het schoolbestuur
3. in een vaststellingsovereenkomst nadere
afspraken vast te leggen.
4. de gemeenteraad vragen een extra krediet
€ 100.000 beschikbaar te stellen ter
voorfinanciering van de benodigde investeringen.

B.2.

0674813 vaststellingsovereenkomst
IKC Bentelo

Brinkhof, te, Besloten is:
Gerda
1. in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst
tussen de gemeente Hof van Twente, Stichting
Skomt en kinderopvang Bentelwijz inzake de
financiering van de investeringskosten van het
IKC in Bentelo.
2. wethouder van Zwanenburg eenmalig machtigen
om de vaststellingsovereenkomst te
ondertekenen.
3. het bedrag dat Stichting Skomt heeft
geïnvesteerd, € 96.630,60 over te maken naar de
Stichting.
4. de kale huurprijs vast te stellen op € 80,- per m2.
5. per jaar een bedrag van € 26.560,- terug
vorderen van schoolbestuur Skomt vanaf
1 januari 2018

B.3.

0705027 - Besteding
Klijnsmagelden 2018 ev.

Keus, Nynke Besloten is de Klijnsma gelden te besteden aan:
a. jaarlijks 400 Fashioncheques van €100,- per
cheque voor elk kind van 0-18 jaar in een minima
gezin.
b. in overleg met het basis- en voortgezet onderwijs
het resterende bedrag jaarlijks aan een specifiek
onderwerp te besteden.

D.1.

0705020 - Beantwoording
vragen SP over riolering
Leeuwerikstraat te Goor

Kok, Erwin

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

D.2.

0698255 Programmabegroting 2019

Apperloo,
Esther

Besloten is:
1. de Programmabegroting 2019 ter vaststelling aan
de gemeenteraad te zenden
2. de 7e begrotingswijziging 2018 ter vaststelling
aan de gemeenteraad aan te bieden

D.3.

0704128 - Raadsvragen
GroenLinks, Operatie
Steenbreek

Hazenkamp, Besloten is de antwoorden op de raadsvragen van
René
Groen Link over Operatie Steenbreek vast te stellen
en deze aan de raad aan te bieden.

D.4.

0704140 - Klimaatadaptatie
en groene heffingen

Hazenkamp, Besloten is de beantwoording van de vragen van
René
Groen Links over klimaatadaptatie en groene
heffingen vast te stellen en deze aan de raad aan te
bieden

D.5.

0704639 - Beantwoording
Agteresch,
schriftelijke vragen PvdA
Eef
m.b.t. onvermijdbaar medisch
afval

Besloten is in te stemmen met de beantwoording van
de schriftelijke vragen van PvdA m.b.t. onvermijdbaar
medisch afval met inachtneming van enkele
aanpassingen en deze aan de raad aan te bieden

D.6

0705313 Septembercirculaire 2018

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en deze aan
de raad aan te bieden.

Molder, te,
Jeroen

Vastgesteld d.d. 23 oktober 2018
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

