Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 14 mei 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.

0730824 - De besluitenlijst
van de vergadering van
B&W d.d. 7 mei 2019

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0730276 - Beantwoording
Geuverink,
schriftelijke vragen SP m.b.t. Norbert
huisvesting Rabobank

Besloten is de beantwoording van de schriftelijke
vragen vast te stellen en deze aan de raad aan te
bieden.

C.1.

0729832 - Beslissing op
Boonstra,
bezwaarschrift gericht tegen Sjoerdtje
een verzoek om
tegemoetkoming in
planschade

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummer 2019-006) over te nemen
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren
3. het bestreden besluit in te stand laten
4. bezwaarmaker schriftelijk te informeren
5. derde-belanghebbende in kennis te stellen van
de brief

D.1.

0730889 - 1e bestuursrapportage 2019 en
autonome ontwikkelingen
2018-2023

D.2.

0706692 - Zonnepanelen op Roosink, Henk
politiebureau

Janssen, René Besloten d.d. 9 mei 2019 is:
1. de 1e bestuursrapportage 2019 vast te stellen
2. de raad voor te stellen:
a. kennis te nemen van de 1e
bestuursrapportage 2019 incl. de
autonome ontwikkelingen 2019-2023
b. het negatieve saldo van € 748.165 ten
laste te brengen van de Algemene reserve
c. de 3e wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen
Besloten is:
1. met gebruik van SDE-subsidie te investeren in
122 zonnepanelen op het politiebureau en drie
lokale installateurs met onderhandse aanbesteding te vragen een offerte uit te brengen
2. kapitaal- en exploitatielasten investering
dekken uit SDE-subsidie en besparing
elektriciteitskosten
3. het verwachte positieve saldo in de exploitatie
toe te voegen aan de Reserve duurzaamheid

Vastgesteld d.d. 21 mei 2019
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. D. Lacroix

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

