Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 3 juni 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.

0733371 - De besluitenlijst
van de vergadering van
B&W d.d. 28 mei 2019

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.1.

0733043 – Samenwerkings- Braat, Prisca
overeenkomst Twents Fonds
voor Vakmanschap

B.2.

0733143 - Schriftelijke
Groot, de, Rene Besloten is in te stemmen met het beantwoorden
vragen van mevrouw
van de raadsvragen en deze naar de Raad te
Rohaan, fractie Gemeentesturen.
belangen over voorliggende
voorziening dagopvang Wmo

B.3.

0730850 - Vaststelling
subsidie 2018 voor de
Stichting Salut - Welzijn

C.1.

0732620 - Nadere
Meijer, Evelien
schriftelijke vragen Camping
Westerholt SP

Besloten is:
1. het Twents Fonds voor Vakmanschap op te
richten als uitwerking van de Actielijn
Arbeidsmarkt en Talent uit de Agenda voor
Twente 2018 – 2022
2. een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan
met de 13 Twentse gemeenten om de taken
betreffende fondsverwerving, fondsbeheer en
uitvoering Twents Fonds voor Vakmanschap
vast te leggen, waarbij de gemeente Enschede
optreedt als uitvoerder van die taken namens
de overige gemeenten;
3. portefeuillehouder Pieter van Zwanenburg
mandaat te verlenen deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen en waar nodig
eventuele uitvoeringshandelingen te (laten)
verrichten binnen de kaders van de onder 1
genoemde samenwerkingsovereenkomst

Groot, de, Rene Besloten is:
1. op basis van de ingediende stukken (jaarverslag en jaarrekening) de subsidie voor het
kalenderjaar 2018 vast te stellen op een
bedrag van € 1.606.695,- overeenkomstig de
verleende structurele en incidentele subsidies;
2. aan Salut toestemming te verlenen om de in
de jaarrekening opgenomen voorzieningen in
te stellen
3. aan punt 2 de voorwaarde te verbinden dat ten
laste van de voorziening innovatie ook de
overeengekomen inzet van Salut voor
jongeren coaching wordt betaald.
Besloten is de beantwoording van de raadsvragen
vast te stellen en deze aan de gemeenteraad aan
te bieden.

C.3.

0730273 - Uitbreiding
Braak, ter,
geitenhouderij aan de
Guido
Beldsweg 20 en 20a in Ambt
Delden

Besloten is:
1. medewerking te verlenen aan de uitbreiding
van de geitenhouderij aan de Beldsweg 20 en
20a in Ambt Delden
2. de aanvrager en indieners van zienswijzen op
de hoogte te brengen door middel van
conceptbrieven en beschikking.

D.1.

0732383 - Garantstelling
lening Zuiver Hof van
Twente

Weekhout,
Nafasj

Besloten is:
1. Zuiver Hof van Twente goed te keuren als
partij die het publiek belang dient in de zin van
het Treasurystatuut;
2. de afhandeling van de definitieve aanvraag tot
gemeentegarantie voor de twee
energieprojecten van Zuiver HvT, “Zonnepark
Entersestraat” en “Zon op Bedrijfsdaken Hof
van Twente”, door middel van een
principebesluit over te laten aan het college.
3. de totale garantie ad € 3,7 mln. niet meer te
laten dekken dan 120% van de totale
investeringsbehoefte, waarbij sprake is van
20% extra werkkapitaal.
4. de opbrengsten uit garantstellingsprovisie niet
te storten in de Reserve duurzaamheid, maar
ten gunste van de algemene middelen te laten
komen en het in de Nota reserves en
voorzieningen op dit punt geformuleerde
beleid aan te passen.

D.2.

0733191 - Beantwoording
schriftelijke vragen CDA
m.b.t. verkeerhinder in
Twente

Meijer, John

Besloten is in te stemmen met de beantwoording
schriftelijke vragen CDA m.b.t. verkeerhinder in
Twente.

D.3.

0731458 - Aanbesteden Oud Agteresch, Eef
Papier en Kartoncontract
2020 e.v.

Besloten is:
1. Twence Holding bv als aanbestedende dienst
en contractbeheerder aan te wijzen;
2. hiervoor opdracht, machtiging en mandaat te
verlenen aan Twence Holding BV en dit
Twence kenbaar maken.
3. het strategisch inkoopdocument
“Aanbesteding Oud Papier en Karton” vast te
stellen
4. zich te conformeren aan de uitslag van de
aanbesteding op basis van het voorgelegde
inkoopdocument

Vastgesteld d.d. 11 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

