Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 29 januari 2019
Aanwezig:
H.J. Scholten (voorzitter)
drs. W.J.H. Meulenkamp
P. van Zwanenburg
drs. D. Lacroix
Afwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1

0716859 - De besluitenlijst
van de vergadering van
B&W d.d. 22 januari 2019

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2

0716004 - Verlengen
geldigheidsduur van het
VTH-taken Uitvoeringsprogramma 2019

Arends, Arjan

Besloten is het Uitvoeringsprogramma
Vergunningverlening, Toezicht- en
handhavingstaken (VTH-taken) 2018 van
toepassing te verklaren voor de eerste 2 maanden
van 2019 voor zowel de lokale als wel de ODTtaken.

B.1

0712192 – Onderwijshuisvesting 2019: vaststelling
programma 2019:
vervangende nieuwbouw
IKC Magenta Delden en
Kindcentrum Markelo (De
Zwaluw/De Welp)

Asteleijner, Eric Besloten is in te stemmen met de programma
Onderwijshuisvesting 2019 en de nulmeting 1ste
inrichting onderwijsleerpakket en meubilair.

B.2

0715309 - go / no go besluit Volker,
nieuwbouw kindcentra
Clemens
Markelo en Delden

Besloten is:
1. Klaassengroep BV opdracht te verstrekken
voor realisatie en meerjarig onderhoud van
twee kindcentra op de locaties de Zwaluw in
Markelo en Twickelo in Delden
2. te besluiten dat beide kindcentra binnen het
beschikbare budget gerealiseerd dienen te
worden
3. wethouder van Zwanenburg te mandateren de
overeenkomst met Klaassengroep m.b.t.
realisatie en onderhoud kindcentra Delden en
Markelo te ondertekenen
4. de gemeenteraad te informeren door middel
van een raadsbrief

B.3

0716580 - beantwoording
schriftelijke vragen SP
Stadsbank Oost Nederland

Keus, Nynke

Besloten is In te stemmen met de beantwoording
van de vragen

B.4

0706203 - Besluit maatschappelijke ondersteuning
2019

Koopman, Teun Besloten is:
1. het Besluit maatschappelijke ondersteuning
2019 met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2019 vast te stellen en
2. het Besluit maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp 2018 met terugwerkende kracht per
1 januari 2019 in te trekken.

C.1

0715126 - Vaststellen
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente,
herziening Weldam 2018

Roebert-ter
Horst, Alie

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan ongewijzigd vast te
stellen
2. de aanvulling op de welstandsnota vast te
stellen
3. geen exploitatieplan vast te stellen.

C.3

0714670 - Afwijking Inkoop Pasman, Wilco Besloten is:
en aanbesteding en
1. tot toepassing van artikel 3.6 van het
opdrachtverlening
gemeentelijke Inkoop en Aanbestedingsbeleid
Programmamanagement en
en af te wijken van de meervoudige
Programmaondersteuning
onderhandse aanbesteding
Mineral Valley Twente
2. de offerte te gunnen door middel van een
raamcontract

C.4

0714046 - Onderzoek
kwaliteit vergunningverlening

Kamst, Michiel

Besloten is de raadsbrief aan de raad aan te
bieden en de bijgevoegde tekst in het hofweekblad
te publiceren

D.1

0713196 - Gebruik
MijnOverheid.nl

Damen, Bas

Besloten is met ingang van het belastingjaar 2019:
1. gebruik te maken van de berichtenbox
MijnOverheid.nl.
2. de aanslagen gemeentelijke belastingen niet
meer op papier maar digitaal te verzenden aan
de inwoners die zich daar hebben aangemeld.

Vastgesteld d.d. 5 februari 2019
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

