Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 19 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.

0723879 - De besluitenlijst
van de vergadering van
B&W d.d. 12 maart 2019

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.3.

0723767 - Gemeentelijk
stembureau verkiezingen

Meijerman,
Ruud

Besloten is Y.M. Haafkes-Klein Snakenborg te
benoemen tot voorzitter en R. Meijerman tot
plaatsvervangend voorzitter van het gemeentelijk
stembureau tijdens de komende verkiezingen.

A.4.

0719709 - concept
Veiligheidsstrategie Oost
Nederland 2019-2022 en
concept meerjarenbeleidsplan politie 20192022

Nijmeijer,
Mariska

Besloten is de raad voor te stellen:
1. geen wensen of bedenkingen te hebben ten
aanzien van de concept veiligheidsstrategie
2019-2022
2. geen wensen of bedenkingen te hebben ten
aanzien het ontwerp meerjarenbeleidsplan
politie 2019-2022
3. in te stemmen met de inhoud van de brief
waarin aandacht wordt gevraagd voor de
nieuwe sterkteverdeling gebaseerd op het
herijkt budgetverdeelsysteem plus (HBVS+)

B.1.

0722732 - Vaststellen
Leerplichtverslag 2017 2018

Rohaan, Rob

Besloten is het Leerplichtverslag 2017 - 2018 vast
te stellen en ter kennisgeving door te sturen naar
de Gemeenteraad.

B.2.

0723644 - Beantwoording
schriftelijke vragen D66 en
SP mbt Doesgoor

Keus, Nynke

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

C.1.

0719628 - Ondertekening
Kleywegt,
Energiebesparingsconvenant Renée

Besloten is:
1. akkoord te gaan met het ondertekenen van
een energiebesparingsconvenant door VNONCW Midden/MKB Midden,
Ondernemersplatform Hof van Twente en
gemeente Hof van Twente.
2. wethouder Meulenkamp te machtigen het
convenant te ondertekenen.

D.1.

0723577 - Beantwooording
schriftelijke vragen Groen
Links m.b.t. fietssnelweg

Meijer, John

Besloten is in te stemmen met de beantwoording
van de schriftelijke vragen van Groen Links m.b.t.
fietssnelweg.

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

drs. D. Lacroix

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

