Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente
d.d. 17 december 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:
Zaaknr Onderwerp
Aanvrager
9651
De besluitenlijst van de
Zweers, Monique
vergadering van B&W d.d.
10 december 2019

Besluit
Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

8439

Integrale behandeling (3)
verzoeken om informatie
(Blokstegenweg e.o.)

Besloten is:
1. de verzoeken om informatie integraal te
blijven behandelen;
2. verzoeker schriftelijk te informeren

8095

ICT investeringen 2019 ten de Jonge, Jaap
laste van de I&A reserve

Besloten is in te stemmen met het instellen
van de volgende drie kredieten ten laste van
de I&A reserve:
1. een krediet van € 191.000 voor de
financiering van de vervanging van
afgeschreven hardware;
2. een krediet van € 61.700 voor de
financiering van het uitvoeren van
software-upgrades;
3. een krediet van € 100.000 voor de
financiering van de implementatie van de
nieuw verworven VTH- applicatie.

9648

Beantwoording
raadsvragen

Huisstede, Carolien

Besloten is e beantwoording van de
raadsvragen van het CDA over WhatsApp
vast te stellen en aan de raad te versturen

8263

VTH-taken
Uitvoeringsprogramma
2020

Arends, Arjan

Besloten is:
1. het VTH-taken uitvoeringsprogramma
2020 vast te stellen voor de lokale en de
ODT-taken.
2. in te stemmen met de keuzen in de tabel
uit Bijlage 2 van het VTH-taken
uitvoeringsprogramma 2020.
3. de gemeenteraad te informeren door
middel van een raadsbrief.

Beernink, Erna

8920

Implementatie Wet
Scholte, Harmke
verplichte GGZ (WvGGZ)
er 01.01.2020

Besloten is:
1. de GGD Twente opdracht te geven de
Meldfunctie, Verkennend Onderzoek en
aanvraag Zorgmachtiging in het kader van
de WvGGZ namens het college van de
Hof van Twente uit te voeren voor 2020 en
2021;
2. de GGD Twente opdracht te geven de
Hoorfunctie (in het proces
Crisismaatregel) in het kader van de
WvGGZ namens de burgemeester van
Hof van Twente uit te voeren
(bevoegdheid burgemeester) voor 2020 en
2021;
3. de raadsbrief ter kennisname aan de raad
te zenden.

8312

Beslissing op bezwaar
Boonstra, Sjoerdtje
inzake huisnummerbesluit

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

7544

Schriftelijk vragen SP
Kaasfabriek Markelo

Harbers, Martijn

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

9330

Beleidsregels
terugvordering en
invordering 2020

Braat, Prisca

Besloten is de Beleidsregels terugvordering
en invordering gemeente Hof van Twente
2020 vast te stellen.

10495

Raadsvragen PvdA over
Wmo wachtlijsten

Scholte, Harmke

Besloten is de beantwoording van de
raadsvragen van de PvdA over wachtlijsten
Wmo vast te stellen en deze beantwoording
door te sturen aan de gemeenteraad.

Vastgesteld d.d. 7 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

