Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente
d.d. 26 oktober 2021
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
207678 De besluitenlijst van de
Zweers, Monique
vergadering van B&W d.d.
19 oktober 2021

Voorstel
Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

206029 Algemene Plaatselijke
Verordening 2021

Nijmeijer, Mariska

Besloten is:

In te stemmen met de APV 2021

in te stemmen met de werkwijze om in
het voorjaar van 2022 een uitgebreide
actualisatie uit voeren met het oog op
inwerkingtreding van de Omgevingswet

206633 Toekomst Openbaar
Lichaam Crematoria
Twente (OLCT)

Molder te, Jeroen

Besloten is:
1.
kennis te nemen van de Kadernotitie
deelname gemeenschappelijke regeling
Openbaar Lichaam Crematoria Twente
(OLCT).
2.
geen aanleiding te zien om de huidige
positie van de gemeente Hof van
Twente in de gemeenschappelijke
regeling OLCT te heroverwegen.
3.
de raad, met inachtneming van enkele
aanpassingen, voor te stellen geen
wensen en/of bedenkingen in te dienen
ten aanzien van continuering van de
betrokkenheid van de gemeente Hof
van Twente bij het OLCT.
4.
het standpunt van het college en de
gemeenteraad aan het dagelijks bestuur
van het OLCT mede te delen.

206443 Belastingverordeningen
2022

Kutuk, Memet

Besloten is de raad voor te stellen de
belastingverordeningen 2022 en de daaruit
volgende 1e wijziging programmabegroting
2022 vast te stellen onder het voorbehoud dat
de gemeenteraad op 3 november de
programmabegroting 2022 op dit onderdeel
ongewijzigd vaststelt.

204916 Vaststellen
bestemmingsplan Goor,
herziening Spoorpark

Klieverik, Koen

Besloten is de raad voor te stellen:
1.
het bestemmingsplan ‘Goor, herziening
Spoorpark’ vast te stellen zoals
vastgelegd in het GML-bestand
NL.IMRO.1735.GOxSpoorpark-VS10.
2.
de ‘Zienswijzennotitie
ontwerpbestemmingsplan Goor,
herziening Spoorpark’ vast te stellen.
3.
het beeldkwaliteitsplan “Spoorpark
Goor” vast te stellen.
4.
gebruik te maken van de ondergrond
GBKN
o_NL.IMRO.1735.GOxSpoorpark-VS10.
5.
geen exploitatieplan vast te stellen.

203199 Beleidsregels bekostiging Asteleijner, Eric
leerlingenvervoer 2021:
vaststellen

Besloten is:
1.
in te stemmen met de “Beleidsregels
bekostiging leerlingenvervoer 2021” en
de ingangsdatum te bepalen op
1 november 2021;
2.
de ‘Beleidsregels Leerlingenvervoer
2019’, zoals deze op 23 juli 2019 zijn
vastgesteld, met ingang van
1 november 2021 in te trekken.

204672 Subsidieregeling Z-route
Midden Twente

Hofsteede, Gerard

Besloten is:
1.
de Subsidieregeling Z-route subregio
Midden-Twente vast te stellen.
2.
het college van burgemeester en
wethouders van Hengelo te mandateren
voor het besluiten op aanvragen op
grond van deze regeling.
3.
ondermandaat toe te staan aan daartoe
aan te wijzen medewerkers van de
gemeente Hengelo.

206500 Beantwoording raadsvragen D66, SP en PvdA

Brinkhof te, Gerda

Besloten is in te stemmen met de
beantwoording

207290 mogelijkheid tot het
Brinkhof te, Gerda
indienen van een zienswijze op de begrotingswijzigingen 2022 e.v. GGD

Besloten is aan de raad voor te stellen geen
zienswijze in te dienen tegen de begrotingswijzigingen 2022 van de GGD.

Vastgesteld d.d. 2 november 2021
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

