Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 27 november 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.

0710150 - De besluitenlijst
van de vergaderig van B&W
d.d. 20 november 2017

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0710076 - IFV - handreiking
aanpak asbestincidenten

Meer, van
der, Sytze

Besloten is:
1. in te stemmen met de implementatie van de
handreiking aanpak asbestincidenten (werkversie
1.0) als standaard werkwijze voor het bestrijden
van asbestincidenten binnen Twente
2. het Twents Protocol Asbest 2017 te laten
vervallen

A.3.

0706249 - Jaarverslag
Uitvoeringprogramma VTHtaken 2017 en 1e helft van
2018

Arends,
Arjan

Besloten is:
1. het jaarverslag Uitvoeringprogramma VTH-taken
2017 en 1e helft van 2018 vast te stellen.
2. de gemeenteraad te informeren door middel van
een raadsbrief.

A.4.

0710016 - Initiële kosten
project verbeteren van de
telefonische bereikbaarheid
door aanschaf mobiele
telefoons

Zielman,
Esther

Besloten is voor de initiële kosten van de aanschaf
van mobiele telefoons, de vast mobiel integratie
applicatie en het uit faseren van de huidige
vergoedingen een nieuw krediet uit de egalisatiereserve beschikbaar te stellen, voor een totaalbedrag
van € 113.250 ,-

B.1.

0700462 - Stichting Katholiek Asteleijner,
Onderwijs Midden Twente:
Eric
overdracht perceel en
gebouw basisschool Twickelo
Delden van schoolbestuur
aan gemeente.

Besloten is in te stemmen met:
1. de overdracht van het schoolgebouw/perceel
basisschool Twickelo, Langestraat 118b, Delden
aan de gemeente per 29 november 2018
2. de akte ex artikel 110 Wet op het primair
onderwijs
3. de algemene mandaatverlening voor
ondertekening aktes artikel 110 WPO aan de
portefeuillehouder onderwijs

B.2.

0709520 - Prestatie
afspraken 2019

WissinkBesloten is
Overmulder, 1. in te stemmen met de prestatieafspraken 2019
Rianne
met Viverion, Wonen Delden en de
huurdersorganisaties.
2. in te stemmen met de prestatieafspraken 2019
voor het zorgcomplex ‘De Anholtskamp’ in
Markelo van Woonzorg Nederland.
3. volmacht te verlenen aan wethouder P. van
Zwanenburg om de prestatieafspraken te
ondertekenen.
4. na ondertekening de gemeenteraad te informeren
over de prestatieafspraken 2019 door middel van
een raadsbrief.

B.3.

0709571 - Visiedocument
Groot, de,
Gezonde Verbinding; sociaal Rene
domein in beweging

Besloten is het visiedocument Gezonde Verbinding;
sociaal domein in beweging ter vaststelling aan te
bieden aan de gemeenteraad.

B.4.

0709614 - Verordeningen
Wmo en Jeugdhulp 2019

Besloten is:
1. de Verordening maatschappelijke ondersteuning
Hof van Twente 2019 vast te stellen
2. de Verordening Jeugdhulp gemeente Hof van
Twente 2019 vast te stellen
3. deze voor besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.

C.1.

0710191 - Beantwoording
Braak, ter,
vragen SP, GroenLinks en
Guido
PvdA over duurzaamheid en
participatie (Wind voor Buren
en Stichting Anpak'n)

Besloten is in te stemmen met de beantwoording van
de schriftelijke raadsvragen inzake duurzaamheid en
participatie (Wind voor Buren en Stichting Anpak'n)

C.2.

0709357 - Het bouwen van
een recreatiewoning aan de
Luchtendijk 1a in Markelo

Braak, ter,
Guido

Besloten is de gemeenteraad een definitieve
verklaring van geen bedenkingen te vragen.

C.3.

0709717 - Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Hof
van Twente, Blokstegenweg
3/3a Ambt Delden

Nieboer,
Maarten

Besloten is:
1. het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te
leggen.
2. de exploitatieovereenkomst vast te stellen

C.4.

0709856 - Gewijzigd
Overbeek,
vaststellen bestemmingsplan Jeroen
Buitengebied Hof van
Twente, herziening
Rijssenseweg 6 Ambt Delden

Geen, van,
Lisanne

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
1. geen exploitatieplan vast te stellen
2. gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan
Buitengebied Hof van Twente, herziening
Rijssenseweg 6 Ambt Delden (inclusief bijlagen)
overeenkomstig de bijbehorende en als zodanig
gewaarmerkte verbeelding en regels, zoals
tevens vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1735.BGxRijsswg6-VS10
3. aan Gedeputeerde Staten van Overijssel
verzoeken om te verklaren, dat zij geen bezwaar
hebben tegen eerdere bekendmaking van de
vaststelling dan de termijn van zes weken
genoemd in artikel 3.8 lid 4 van de Wet
Ruimtelijke ordening

C.5.

0709858 - Vaststellen
Overbeek,
bestemmingplan
Jeroen
Buitengebied Hof van
Twente, herziening landgoed
Warmelo

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
1. geen exploitatieplan vast te stellen;
2. de ingediende zienswijze ontvankelijk te
verklaren en niet over te nemen, overeenkomstig
het bepaalde in de zienswijzennotitie
3. ongewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan
Buitengebied Hof van Twente, herziening
landgoed Warmelo overeenkomstig de
bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte
verbeelding en regels, zoals tevens vervat in het
GML-bestand NL.IMRO.1735.xBGWarmeloVS10.

C.7.

0708175 - Beslissing op
bezwaar gericht tegen de
omgevingsvergunning
Blokstegenweg 3 te Ambt
Delden

Beernink,
Erna

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummer 2018-021, 2018-022 en 2018023) tot het gegrond verklaren van de
bezwaarschriften over te nemen
2. het bestreden besluit te herroepen en de
vergunning alsnog te weigeren
3. betrokkenen schriftelijk te informeren

D.1.

0706852 - Vaststellen
verordening onroerendezaakbelastingen 2019

Kütük,
Memet

Besloten is de raad voor te stellen de verordening
onroerende-zaakbelastingen 2019 vast te stellen.

D.2.

0690788 - Herinrichting
Grotestraat Markelo

Meijer, John Besloten is:
1. te kiezen voor de herinrichting van het Kerkplein
(optie A);
2. de raad voor te stellen om te kiezen voor
realisatie van herinrichting Kerkplein (optie A) en
de kosten hiervan ten laste te brengen van het
daarvoor beschikbare budget.

Vastgesteld d.d. 4 december 2018
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

