Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 7 oktober 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.

0747075 - De besluitenlijst Zweers,
van de vergadering van B&W Monique
d.d. 1 oktober 2019

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0747040 - beantwoording
raadsvragen SP en
GroenLinks met betrekking
op Lithium Werks

Besloten is in te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen.

A.3.

0746370 - In bruikleen geven Dam, ten, Petra Besloten is:
ambtsketen en
1. de ambtsketen en de voorzittershamer van de
voorzittershamers voormalige
voormalige gemeente Diepenheim in bruikleen
gemeenten aan historische
te geven aan de Historische vereniging Old
verenigingen. Old Deep'n.
Deep’n.
2. de overige historische verenigingen ook de
mogelijkheid bieden om deze attributen van de
overige voormalige gemeentes in bruikleen te
krijgen.
3. een bruikleenovereenkomst af te sluiten tussen
de gemeente Hof van Twente en de Historische
Vereniging Old Deep'n

B.1.

0731896 - Beleidsregel
Elferink, Ellen
reiskostenvergoeding minima

B.2

0746885 - Beschermd wonen Scholte, Harmke Besloten is:
en Maatschappelijke Opvang
1. de voorzieningen voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang (gedeeltelijk)
bovenlokaal te organiseren vanaf 2021 .
Dit betekent dat de acht gemeenten na
vaststelling van het besluit om deze
voorzieningen (gedeeltelijk) bovenlokaal te
organiseren vervolgafspraken maken hoe de
bovenlokale samenwerking die hiervoor nodig is
eruit komt te zien en om vervolgafspraken te
maken over de wijze waarop vanaf 2021
governance, toegang en financiering tot
genoemde voorzieningen worden
vormgegeven.
2. de gemeenteraad te informeren door middel
van een raadsbrief.

Greven, Bart

Besloten is de Beleidsregel Reiskostenvergoeding
minima Hof van Twente 2019 vast te stellen en in
werking te laten treden per 1 juli 2019.

C.2.

0747037 - Beantwoorden
schriftelijke vragen van het
CDA inzake de energiecorridor A35

Overbeek,
Jeroen

Besloten is in te stemmen met de voorgestelde
beantwoording van de raadsvragen.

D.1.

0744395 - Uitvoeringsbesluit Agteresch, Eef
onvermijdbaar medisch afval

Besloten is:
1. het uitvoeringsbesluit vast te stellen
2. de raad door middel van een raadsbrief te
informeren over de uitvoeringsregeling.

D.2.

0746549 - Garantstelling/
garantie de Mors

Weekhout,
Nafasj

Besloten is een borgstelling aan SBR Stad Delden
te verlenen voor 100% van het te lenen bedrag van
maximaal € 4.230.000, overeenkomstig de hiervoor
aangereikte voorgeschreven modeltekst van de
BNG Bank te Den Haag.

D.3.

0746362 – Programmabegroting 2020

Apperloo, Esther Besloten is de raad voor te stellen:
1. de Programmabegroting 2020 vast te stellen
2. een Reserve herstructurering openbare ruimte
in te stellen

Vastgesteld d.d. 15 oktober 2019
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

