Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente
d.d. 16 november 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
211640 De besluitenlijst van de
Zweers, Monique
vergadering van B&W d.d.
9 november 2021

Voorstel
Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

210110 Herbenoeming lid
commissie
bezwaarschriften

Eggink, Saray

Besloten is:
1.
conform artikel 7 van de Verordening
commissie bezwaarschriften 2019 te
besluiten om een zittend lid van de
commissie bezwaarschriften opnieuw te
benoemen voor een periode van 4 jaar;
2.
het betreffende commissielid schriftelijk
te informeren

211795 2021-40 Beantwoording
schriftelijke vragen D66
over deelauto's

Meijer, John

Besloten is de beantwoording van de
schriftelijke vragen van D66 vast te stellen

210794 Garantie-aanvraag Energie Weekhout, Nafasj
Coöperatie Hof op Rozen

Besloten is de raad voor te stellen:
1.
Energie Coöperatie Hof op Rozen UA
aan te wijzen als partij die, middels
SCE-gesubsidieerde zonneprojecten,
het publiek belang dient in het kader van
het Treasurystatuut;
2.
de hoogte van de garantstelling vast te
stellen op maximaal € 2 mln. (verdeeld
over twee deeltranches);
3.
de financiële toets en risicobeoordeling
die voorafgaand aan de vrijgave van
elke tranche plaatsvindt, door het
college te laten uitvoeren;
4.
de formele bekrachtiging van de aan
iedere deeltranche gelieerde af te geven
garantstellingen over te laten aan het
college.

209009 Vaststellen verordening
Kutuk, Memet
OZB, legesverordening en
reinigingsheffingen

Besloten is de raad, met inachtneming van
een aanpassing van de waardeontwikkeling
van 0,0% in de OZB-verordening voor te
stellen de volgende belastingverordeningen
vast te stellen:
1.
verordening onroerendezaakbelastingen 2022
2.
legesverordening 2022
3.
verordening reinigingsheffingen 2022 en
de daaruit volgende 1e wijziging
programmabegroting 2022
Wethouder Scholten heeft het mandaat voor
het accorderen van de aanpassingen.

207896 Projectplan omgevingsvisie Morsman, Lisa

Besloten is het projectplan Omgevingsvisie
vast te stellen

206454 Aanvullend beleid omtrent Weekhout, Nafasj
lening- en garantieaanvragen voor SCEgesubsidieerde
zonneprojecten

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en
aan de raad aan te bieden.

210575 vaststellen
bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan
bedrijventerrein
Zenkeldamshoek 2021

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
1.
het bestemmingsplan "Bedrijventerrein
Zenkeldamshoek 2021" gewijzigd vast
te stellen zoals vastgelegd in het GMLbestand NL.IMRO.1735.
GOxZenkeldam2021-VS10;
2.
de ‘Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein
Zenkeldamshoek 2021" vast te stellen;
3.
gebruik te maken van de ondergrond
GBKN o_NL.IMRO.1735.
GOxZenkeldam2021_VS10;
4.
geen exploitatieplan vast te stellen;
5.
Gedeputeerde Staten van Overijssel te
vragen te verklaren dat zij geen
bezwaar hebben tegen eerdere bekendmaking;
6.
het beeldkwaliteitsplan "Bedrijventerrein
Zenkeldamshoek Goor" ongewijzigd
vast te stellen.

Nieboer, Maarten

209849 Lidmaatschap WSGO voor Greven, Bart
Bedrijfsvoeringsorganisatie
Recreatieschap Twente

Besloten is de raad voor te stellen geen
wensen of bedenkingen in te dienen op het
lidmaatschap van het Recreatieschap Twente
van de WSGO (Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties).

205519 Beantwoording
raadsvragen CDA over
uitlatingen in Tubantia

Besloten is in te stemmen met de
beantwoording

Koetsier-Keizer, Janine

211100 Regiovisie Jeugd voor AB van Geen, Lisanne

Besloten is kennis te nemen van de
Regiovisie Jeugd en de beslispunten zoals
deze in de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de GR Gezondheid op
17 november 2021 besproken gaan worden.

Vastgesteld d.d. 23 november 2021
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

