Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 15 januari 2019
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.

0715116 - De besluitenlijst
van de vergadering van
B&W d.d. 8 januari 2019

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0713015 - Verkiezingen
2019

Meijerman,
Ruud

Besloten is
1. de raad voor te stellen om bij de
gecombineerde verkiezingen van provinciale
staten en de waterschappen op 20 maart 2019
alsmede de verkiezing van het Europees
parlement op 23 mei 2019, opnieuw mee te
doen aan het experiment centrale
stemopneming
2. het gemeentelijk stembureau te benoemen
voor de drie verkiezingen
3. geen personen te benoemen tot lid van een
stembureau die bij deze verkiezingen ook
kandidaat zijn
4. de benoeming van stembureauleden voor deze
verkiezingen te mandateren aan de
afdelingsmanager Publiekscentrum
5. de vergoedingssytematiek voor
stembureauleden conform de laatste
verkiezingen te handhaven
6. in afwijking van het eerder vastgestelde beleid
voor de gecombineerde verkiezing van
provinciale staten/waterschap 27 stembureaus
in te richten
7. conform het eerder vastgestelde beleid voor de
verkiezing van het Europees parlement 17
stembureaus in te richten

B.1.

0712810 - Subsidie
aanvraag Salut- Welzijn
2019

Groot, de, Rene Besloten is:
1. de gevraagde subsidie toe te kennen tot een
bedrag van € 1.581.366,- zijnde reguliere
subsidie voor de activiteiten
cliëntondersteuning waaronder algemeen
maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk,
opbouwwerk, vrijwilligerswerk,
mantelzorgondersteuning en buurtbemiddeling
2. de gevraagde subsidie af te wijzen tot een
bedrag van € 105.000,- zijnde de gevraagde
incidentele subsidie voor opbouwwerk en het
project Voor Elkaar
3. toestemming te verlenen voor het vormen van
een voorziening ten laste van het rekeningresultaat 2018 voor de kosten Taalpunt en
Taalcafé 2019 tot een maximumbedrag van
€ 43.000,-

C.1.

0713116 - Aanvraag om
Boonstra,
tegemoetkoming in
Sjoerdtje
planschade als gevolg van
het in werking treden van
het bestemmingsplan
Buitengebied Hof van
Twente, herziening Plasdijk
6 in Markelo.

Besloten is:
1. de aanvraag af te wijzen, conform het advies
van de schadebeoordelingscommissie
2. verzoeker schriftelijk te informeren
3. derde-belanghebbende schriftelijk te
informeren

D.1.

0714755 – Decembercirculaire 2018

Molder, te,
Jeroen

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

D.2.

0713054 - vragen CDA
Voorlichtingscampagne
asbestdaken

Bolink, Jolanda Besloten is:
1. de beantwoording van de gestelde
raadsvragen vast te stellen en deze aan de
raad aan te bieden
2. van het budget voor de uitvoering van het
masterplan asbest maximaal € 5000 te
gebruiken voor het aankopen van pakketten
voor eigenaren die zelf hun asbestdak kleiner
dan 35 m2 willen verwijderen

D.3.

0712240 - Beslissing op
bezwaar gericht tegen de
omgevingsvergunning
Hagmolenweg 9 te Ambt
Delden

Beernink, Erna Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften (kenmerknummer 2018-28)
gedeeltelijk over te nemen;
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor
zover gericht tegen de aanhaakverplichting
Wnb en voor het overige ongegrond te
verklaren
3. het bestreden besluit onder nadere motivering
in stand te laten
4. het verzoek tot vergoeding van proceskosten
af te wijzen
5. betrokkenen schriftelijk te informeren
6. de aangevraagde verklaring van geen
bedenkingen, op grond van de Wet
Natuurbescherming, in te trekken

D.4.

0711637 - Toekomst Lokale Rikkert, Dienie
Omroep

Besloten is:
1. de raad voor te stellen kennis te nemen van
het raadsvoorstel met informatie en
ontwikkelingen m.b.t. de toekomst van de
Lokale Omroep;
2. de raad te vragen het college input te geven
t.b.v. verdere besluitvorming.

D.5.

0714928 - Zienswijze Hof
Meijer, John
van Twente t.a.v. verhoging
van 3 GPP’s in Delden

Besloten is de zienswijze vast te stellen en te
versturen.

D.6.

0715062 - Schriftelijke
vragen fractie SP inzake
openbare verlichting

Oost, Lieuwe

Besloten is in te stemmen met de beantwoording
van de schriftelijke vragen van de SP fractie en
deze door te sturen naar de raad.

D.7.

0714376 – Afvalwaterafvoerproblematiek
Bornerbroek gemeente
Almelo

Kok, Erwin

Besloten is:
1. het afvalwaterakkoord Bornerbroek niet te
ondertekenen;
2. de gemeente Almelo op te dragen de
oorspronkelijke afvalwaterafvoersituatie te
herstellen;
3. het college van B&W van Almelo en het
dagelijks bestuur van het waterschap
Vechtstromen over dit besluit een brief te
sturen

Vastgesteld d.d. 22 januari 2019
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

