Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 16 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.

0727690 - De besluitenlijst
van de vergadering van
B&W d.d. 9 april 2019

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.1.

0717134 - Stichting
Asteleijner, Eric Besloten is:
Openbaar primair onderwijs
1. in te stemmen met de begroting 2019;
Hof van Twente: begroting
2. in te stemmen met het raadsvoorstel en 2019 en meerjarenbegroting
besluit, waarin de raad voorgesteld wordt geen
2020-2022
zienswijze in te dienen tegen de meerjarenbegroting 2020-2022.

C.2.

0727409 - Aansprakelijkheid Meijer, Evelien
MTB routes

Besloten is de beantwoording van de raadsvragen
vast te stellen en deze door te zetten naar de
gemeenteraad.

C.5.

0726811 - Beslissing op
bezwaarschrift Larenseweg
60

JonkerRaanhuis,
Marion

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
over te nemen
2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren
3. bezwaarmaker schriftelijk te informeren

C.6.

0727073 - Beslissing op
bezwaar gericht tegen de
omgevingsvergunning voor
een woning met garage op
het perceel Werdmüller von
Ellgstraat 9 te Delden

Beernink, Erna Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummer 2017-60) over te nemen
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en
het verzoek om proceskostenvergoeding af te
wijzen
3. het bestreden besluit ongewijzigd in stand
laten
4. betrokkenen schriftelijk te informeren

C.7.

0726023 - Concept startnota Slagers, Martin Besloten is:
Regionale Energie Strategie
1. akkoord te gaan met de concept startnota
Twente
Regionale Energie Strategie Twente
2. het mandaat van de bestuurlijk trekker, tevens
voorzitter van de stuurgroep Energiestrategie
Twente, aanvullend op de afspraken gemaakt
in het PHO MDA van oktober 2018, uit te
breiden met het bestuurlijke opdrachtgeverschap van de procesbegeleider Energiestrategie Twente. Onder verwijzing naar het
memo: “Aanvulling op bestuursvoorstel
vaststelling concept startnota RES”.
3. de gemeenteraad met een raadsbrief te
informeren over de concept startnota
Regionale Energie Strategie Twente.
4. kennis te nemen, onder embargo tot na
17 april 2019, van het persbericht.

D.1.

0727438 - Start realisatieLangedijk,
fase rioolvervanging
Wouter
Cramerstraat e.o. te Delden

Besloten is:
1. de reactienota vast te stellen
2. de definitieve ontwerpen vast te stellen
3. uitvoeringskrediet van € 468.000,- beschikbaar
te stellen ten laste van het Raamkrediet GRP
2018 en € 25.000 uit het krediet Herinrichting
Openbare Ruimte 2017
4. de afdelingsmanager Leefomgeving te
mandateren tot het verstrekken van de
opdracht

D.3.

0726835 - beantwoording
schriftelijke vragen van
Groen Links over stijging
tarieven Keolis

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

Meijer, John

Vastgesteld d.d. 23 april 2019
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

