Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 5 februari 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.

0717789 - De besluitenlijst
van de vergadering van
B&W d.d. 29 januari 2019

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.1.

0717680 - Volmacht voor
opdracht aan gemeente
Hengelo voor inkoop
ambulante hulpverlening
met daarmee samenhangende taken

Backer-Beunk,
Antonnet

Besloten is de voorliggende volmacht vast te
stellen waarin:
1. de taken en bevoegdheden die voortvloeien uit
de afspraken in het kader van de
samenwerking Ambulante begeleiding van
personen met verward gedrag zijn opgenomen
2. de gemeente Hengelo voor de gemeente Hof
van Twente als uitvoerder optreedt voor het
aangaan van een inkooprelatie voor 6
maanden met de aanbieder voor ambulante
hulpverlening voor de bereikbaarheid en taken
die daarmee samenhangen

B.2.

0716466 - Kwaliteit en
Toezicht Wmo 2015 en
Jeugdwet

Groot, de, Rene Besloten is:
1. de Startnotitie Kwaliteit en Toezicht Wmo 2015
en Jeugdwet vast te stellen
2. de functie van Toezichthouder te beleggen
binnen het team Sociaal Domein van de
afdeling Ontwikkeling
3. de voor Toezicht benodigde formatie vast te
stellen op 0,67 fte. De kosten van 0,61 fte ten
laste te brengen van de stelpost 66701000 –
0200 en 0,06 fte op te lossen binnen de
bestaande formatie.
4. als Toezichthouder op grond van artikel 6.1 lid
1 Wmo 2015 en artikel 14 lid 2 Verordening
Jeugdhulp Hof van Twente aan te wijzen
mevrouw S. Kolkman en de heer R. de Groot,
team Sociaal Domein, afdeling Ontwikkeling.
5. het besluit van het College van B&W van Hof
van Twente van 9 juni 2015 in te trekken voor
zover betrekking hebbend op toezicht in het
kader van de Wmo 2015 en de functies
Medewerker Zorg, Medewerker Zorg B en
Regisseur Wmo

B.3.

0717091 - Nieuw kader voor Wissinkwoonwagens en
Overmulder,
woonwagenstandplaatsen
Rianne

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

B.4.

0718568 - beantwoording
vragen fractie D 66

Besloten is in te stemmen met de beantwoording
vragen D66 met betrekking tot realisatie kindcentra
Delden en Markelo

Volker,
Clemens

C.1.

0717643 - Schriftelijke
Slagers, Martin Besloten is de beantwoording van de gestelde
vragen CDA m.b.t.capaciteit
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad
netwerk voor terugleveren
aan te bieden.
energie

C.2.

0717413 - Beslissing op
Beernink, Erna Besloten is
bezwaren inzake hand1. Het advies van de commissie bezwaarschriften
having (Kuipersweg te Ambt
deels over te nemen.
Delden
2. Het bezwaarschrift dat is gericht tegen het
besluit inhoudende de stillegging van de
werkzaamheden (d.d. 11 oktober 2016)
ongegrond te verklaren
3. Het bezwaarschrift dat is gericht tegen het
besluit voor wat betreft het opleggen van een
last onder dwangsom (d.d. 25 november 2016)
niet-ontvankelijk te verklaren
4. Proceskosten van rechtsbijstand te vergoeden.
5. Bezwaarmaker te informeren middels een
beschikking

C.3.

0674777 - Weigeren
Ruiter, de, Mike Besloten is:
aanvraag om omgevings1. geen medewerking te verlenen.
vergunning voor het bouwen
2. de gemeenteraad te vragen (definitief) geen
van een recreatiewoning op
verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te
het adres Holterweg ong.
geven.
(nabij 28) in Markelo

D.1.

0716616 - raadsbrief m.b.t.
Twentse visie Soirt en
bewegen in Twente

Slagers, Martin Besloten is de raadsbrief vast te stellen en deze
aan de raad aan te bieden

D.2.

0716841 – Budgetoverheveling 2018 naar 2019

Klein, de,
Belinda

Besloten is de raad voor te stellen in te stemmen
met de budgetoverheveling van het jaar 2018 naar
2019

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

