Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 18 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.

0734587 - De besluitenlijst
van de vergadering van
B&W d.d. 11 juni 2019

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0734195 - Begroting 2020
van de Omgevingsdienst
Twente

Roosink, Henk

Besloten is de raad voor te stellen:
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting
2020 van de OmgevingsDienst Twente (ODT)
2. geen zienswijze in te dienen op deze ontwerp
begroting

B.1.

0733563 - Aanbesteding
Groot, de, Rene Besloten is:
leerlingenvervoer, vervoer
1. de raad te informeren over de uitkomst van
Jeugdhulp,
deze aanbesteding en een aantal andere
dagbestedingsvervoer Wmo
relevante zaken middels een raadsbrief
en Wmo Regiotaxi
2. besloten is wethouder Van Zwanenburg te
machtigen tot het ondertekenen van de
overeenkomsten met de vervoerders

B.2.

0734725 - Vervoer, opvang Scholte,
en begeleiding van personen Harmke
met acute psychosociale
problematiek

Besloten is:
1. in te stemmen met het verlengen van de pilot
streettriage conform voorstel.
2. de burgemeester voor de uitvoering van het
vervolg van deze pilot de volmacht en
machtiging te laten ondertekenen.

B.3.

0735208 - analyse sociaal
Beek, van der,
domein naar aanleiding van Anouk
raadsvergadering van 24 mei
(1e berap)

Besloten is de raad te informeren door middel van
een raadsbrief.

C.1.

0733109 - Beslissing op
bezwaar gericht
omgevingsvergunning
Langestraat 41, 43 en 45 te
Delden

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
om de bezwaren gegrond te verklaren, de
verleende vergunningen te herroepen en
opnieuw omgevingsvergunning te verlenen
onder aanvullende motivering over te nemen
2. betrokkenen schriftelijk te informeren

JonkerRaanhuis,
Marion

C.3.

0734665 - Ondertekening
Bestuursovereenkomst
programmering
bedrijventerreinen Twente
2019 – 2022

Greven, Bart

Besloten is:
1. het afsprakendocument ‘Afspraken regionale
Bedrijventerreinen Programmering Twente
Twente 2019 – 2022’ vast te stellen;
2. wethouder Meulenkamp te machtigen om de
‘Bestuursovereenkomst programmering
bedrijventerreinen Twente 2019 – 2022’ te
ondertekenen.
3. deze informatie na ondertekening ter
informatie aan te bieden aan de
gemeenteraad.

D.1.

0733995 - Beantwoording
schriftelijke vragen PvdA
m.b.t. onvermijdbaar
medisch afval

Agteresch, Eef

Besloten is in te stemmen met de beantwoording
van de schriftelijke vragen van PvdA m.b.t.
onvermijdbaar medisch afval

Vastgesteld d.d. 25 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

