Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 4 december 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.

0711057 - De openbare
besluitenlijst van de
vergadering van B&W d.d.
27 november 2018

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.1.

0710359 - Financiële
informatie Sociaal Domein
voor de Gemeenteraad

Groot, de, Rene Besloten is de raadsbrief gewijzigd vast te stellen
en deze aan de raad aan te bieden.

B.2.

0710815 - Opstart
Vroegsignalering van
schulden in Twente

Keus, Nynke

Besloten is:
1. in te stemmen met de verdere uitwerking van
het plan tot realisatie van vroegsignalering. Dit
doen we samen met andere Twentse
gemeenten
2. in te stemmen met de in deze notitie
geformuleerde uitgangspunten
3. € 13.917,- beschikbaar te stellen voor het
project vroegsignalering en vanaf 2020 jaarlijks
€ 4.632,- structureel beschikbaar te stellen
voor het R&M system
4. portefeuillehouder te mandateren namens het
college van B&W de uiteindelijke
overeenkomsten te ondertekenen mits aan in
beslispunt 2 bedoelde uitgangspunten is
voldaan
5. deel te nemen aan het voorbereiden en de
implementatie van de regionale pilot
Vroegsignalering Schulden in Twente;
ondersteuning bieden bij het afsluiten van
convenanten met meldende crediteuren en het
mobiliseren van de benodigde uitvoeringscapaciteit

C.1.

0708476 - Verkoopprijs
restgronden per 1 januari
2019

Onland-Prins,
Jeanette

Besloten is overeenkomstig de in de
programmabegroting 2019 opgenomen
prijsstelling, de verkoopprijs voor restgrond vast te
stellen op € 75 per vierkante meter kosten koper
per 1 januari 2019.

D.1.

0710441 - Raadsbrief stand Blaauwendraad, Besloten is de raad te informeren over de laatste
van zaken sanering Gijmink Bert
stand van zaken rondom de sanering van de wijk 't
Gijmink

Vastgesteld d.d. 11 december 2018
Burgemeester en w4ethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

