Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 19 februari 2019
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
H.J. Scholten
P. van Zwanenburg
drs. D. Lacroix
Afwezig:
drs. W.J.H. Meulenkamp
Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0719689 - De besluitenlijst
van de vergadering van
B&W d.d. 12 februari 2019

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0719777 - Mandaat
directeur voor aanwijzing
toezichthouders
Omgevingsdienst Twente.

Kamst, Michiel

Besloten is:
1. de bevoegdheid tot het aanwijzen van
toezichthouders krachtens artikel 5.10 lid 3
van de Wet algemene bepalingen (Wabo)
te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst Twente
2. bovenstaande bevoegdheid te mandateren
onder de volgende voorwaarden:
a. het aanwijzen als toezichthouder heeft
betrekking op alle personen die in
opdracht van de Omgevingsdienst
Twente, uit hoofde van hun taak,
toezichthouden (generieke aanwijzing);
b. de aanwijzing heeft betrekking op het
toezicht op de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo,
onderdeel milieu en voor zover het een
inrichting is waarvoor Gedeputeerde
Staten het bevoegde gezag zijn: bouw
en sloop), de Wet milieubeheer (Wm),
de Wet bodembescherming (Wbb) en
de daarop gebaseerde besluiten en
regelingen, dan wel de regelingen ter
vervanging van deze wetten voor zover
hun aard en strekking ten opzichte
daarvan niet wezenlijk veranderen.
c. de aanwijzing heeft tevens betrekking
op ketentoezicht op de onder b
genoemde wetten
d. de aanwijzing en daarmee de
bijbehorende bevoegdheden van de
toezichthouder vervallen bij uitdienst
treden van de Omgevingsdienst Twente
dan wel bij beëindiging van de tijdelijk
opdracht (inhuur)
3. het besluit openbaar te maken
.

B.1.

0719393 - tijdelijke
huisvesting obs de Zwaluw
en stichting kinderopvang
Hof van Twente

Volker,
Clemens

Besloten is:
1. in te stemmen met opdracht aan
Klaassengroep BV en Rouweler BV voor
aanpassingen Countuspand voor tijdelijke
huisvesting
2. zalencentrum de Haverkamp en Stichting
Sporthal Markelo schriftelijk te informeren

B.2.

0718791 - Opdracht
programma transformatie

Beek, van der,
Anouk

Besloten is de opdracht voor het bestuurlijk
programma transformatie vast te stellen.

C.2.

0718846 - Raadsvragen
Hazenkamp,
D66 over Regionale Energie René
Strategie

Besloten is de beantwoording van de raadsvragen
van de fractie van D66 vast te stellen en deze aan
de raad aan te bieden.

D.1.

0718070 - Bestuurlijk kader Rikkert, Dienie
Cultuur en Onderwijs
Overijssel 2019-2026

Besloten is:
1. het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs
Overijssel 2019-2026 te ondertekenen
2. wethouder Scholten te mandateren om het
Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs
Overijssel feitelijk te ondertekenen

D.2.

0718784 - Beslissing op
bezwaar gericht tegen het
besluit tot het verwijderen
van 22 bomen aan de
Gondalaan, Oude
Haaksbergerweg en
Haaksbergerweg te Goor

Beernink, Erna Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummer 2018-036 t/m 2018-051)
over te nemen
2. de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te
verklaren
3. betrokkenen schriftelijk te informeren

D.3.

0719404 - Bibliotheek naar
De Kaasfabriek Markelo

Harbers, Martijn Besloten is:
1. de raad voor te stellen om stichting Bibliotheek
Hof van Twente een lening te verstrekken van
€ 50.000 voor de duur van 10 jaar voor de
verhuizing van de bibliotheek naar De
Kaasfabriek Markelo
2. in te stemmen met het raadsvoorstel en deze
aan de raad aan te bieden

Vastgesteld d.d. 26 februari 2019
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

