Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 5 maart 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.

0721569 - De besluitenlijst
van de vergadering van
B&W d.d. 26 februari 2019

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0721413 - Beslissing op
Beernink, Erna
bezwaar gericht tegen een
besluit waarbij een verzoek
om handhaving is
afgewezen (Blokstegenweg
3 te Ambt Delden)

B.1.

0720815 - Financiële
informatie Sociaal Domein
tot en met kwartaal 4 2018

Groot, de, Rene Besloten is de raad te informeren door middel van
een raadsbrief met bijlage

B.2.

0719996 - Gemeente
Dinkelland: ondersteuning
motie omtrent vereenvoudiging bekostigingsstelsel VO/onderwijshuisvesting.

Asteleijner, Eric Besloten is in te stemmen met de motie waarin
aandacht gevraagd wordt voor de onbedoelde
effecten van de nieuwe bekostigingssystematiek
VO, verschraling van het onderwijsaanbod VO in
de regio en stijgende gemeentelijke uitgaven voor
de onderwijshuisvesting.

B.3.

0722354 - PvdA vragen over Scholtestimuleringsregeling voor
Touwslager,
nieuwe vormen van wonen Harmke
en zorg voor ouderen

Besloten is in te stemmen met bijgevoegde
beantwoording van de raadsvragen.

C.2.

0720751 - Beantwoorden
raadsvragen SP

Meijer, Evelien

Besloten is in te stemmen met beantwoording van
de raadsvragen en deze aan de raad aan te
bieden.

C.3.

0721728 - Ontwerp
bestemmingsplan ‘Markelo’

Otsen, Lars

Besloten is in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Markelo’ en dit ter inzage te
leggen.

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummer 2018-035) over te nemen;
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand laten met in
achtneming van het advies van de commissie
bezwaarschriften;
4. het verzoek om vergoeding van kosten van
rechtsbijstand af te wijzen.
5. betrokkenen schriftelijk te informeren

D.1.

0718231 - Administratieve
Rikkert, Dienie
afwikkeling project
cultuurmakelaar 2019-2020

Besloten is:
1. kennis te nemen van het project
'Cultuurmakelaar gemeenten Haaksbergen en
Hof van Twente'
2. een projectkrediet 'Project cultuurmakelaar
2019-2020 beschikbaar te stellen van
€ 109.800 met als dekking:
- Provincie Overijssel € 54.900;
- Gemeente Haaksbergen € 12.000 en
- Gemeente Hof van Twente € 42.900
3. de begrotingstechnische afwikkeling mee te
nemen bij de 1e Berap 2019

D.2.

0714563 - Algemene
subsidieverordening 2019

Besloten is:
1. de raad voor te stellen de Algemene
subsidieverordening 2016 vastgesteld op
12 april 2016 in te trekken.
2. de raad voor te stellen de Algemene
subsidieverordening 2019 vast te stellen.

Rikkert, Dienie

Vastgesteld d.d. 12 maart 2019
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

