Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 9 april 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.

0726757 - De besluitenlijst
van de vergadering van
B&W d.d 2 april 2019

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0715842 - Verordening
Eggink, Sarray
commissie bezwaarschriften
2019

B.1.

0709571 - Visiedocument
Groot, de, Rene Besloten is het visiedocument Gezonde
Gezonde Verbinding; sociaal
Verbinding; sociaal domein in beweging versie
domein in beweging
2.0 ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.

D.1.

0723047 - realisatie
multifunctioneel
sportcentrum de Mors in
Delden

Volker,
Clemens

Besloten is:
1. de gemeenteraad voor te stellen:
a. in te stemmen met de voorliggende
plannen voor realisatie van het
multifunctionele sportcentrum op sportpark
de Mors in Delden;
b. hiervoor eenmalig € 290.000 en structureel
€ 125.160 per jaar (aflopend) beschikbaar
te stellen
c. het uitwerkingsplan voor aanpassing van
de openbare ruimte (parkeren, verkeersmaatregelen) vast te stellen conform het
voorstel
d. hiervoor eenmalig € 600.000 beschikbaar
te stellen
2. procedure omgevingsvergunning toe te
passen (kruimellijst) i.p.v. een bestemmingsplanwijziging
3. in te stemmen met bouw sporthal via
aanbesteding door middel van een bouwteam

D.2.

0726235 - Proeftuin
cultuurprofiel Regio Twente

Rikkert, Dienie

Besloten is:
1. kennis te nemen van het projectplan/voorstel
van de proeftuin ‘Maakplaatsen & Generators’
als onderdeel van het cultuurprofiel van de
regio Twente
2. in te stemmen met de aanbiedingsbrief aan de
minister van OCW en deze te ondertekenen

Besloten is:
1. de gemeenteraad voor te stellen de
"Verordening commissie bezwaarschriften
2019" vast te stellen en de verordening
commissie bezwaarschriften 2014 in te
trekken.
2. de (nieuwe) secretarissen van de commissie
bezwaarschriften aan te wijzen

D.3.

0724392 - Vervangen
huisvesting gronddepot De
Bree

Damveld,
Martin

Besloten is:
1. In te stemmen met vervangen huisvesting
gronddepot De Bree
2. De financiële consequenties mee te nemen bij
1e Berap 2019

Vastgesteld d.d. 16 april 2019
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

