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DitwasHofvanTwentein2008 

Hofjaarverslag 2008

Met veel plezier bied ik u hierbij mijn tweede Burgerjaarverslag aan. Vorig jaar net

‚na mijn benoeming heb ik reeds een verslag gemaakt over hetjaar 2007.

Het burgerjaarverslag verschijnt dit jaar in een andere vorm dan u gewend bent.

Ik heb namelijk begrepen, dat u als inwoner de pagina's met informatie uit het

Hofweekblad heel goed leest en daar ook actief op zoek gaat naar nieuws en

informatie van uw gemeente. Een betere mogelijkheid om u mijn Burgerjaarver-

slag 2008 aan te bieden s er daarom niet. Bovendien dragen we op deze manier

als gemeente bij aan de zogenaamde millenniumdoelen van de Verenigde Naties

door uitdrukkelijk stíl te staan bij het beperken van de hoeveelheid papier.

In september 2000 kwamen de wereldleiders op initiatief van de Verenigde Naties

bij elkaar voor de zogenaamde millenniumtop. Er werd afgesproken gezamenlijk te

vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuver-

ontreiniging en HIV en in te zetten op de verbetering van de toegang tot onderwijs,

gezondheidszorg en schoon water. Deze beloftes zijn samengevat in de acht Mil-

lenniumdoelen. De doelen moeten in 2015 gehaald zijn. De meeste doelen moeten

in de ontwikkelingslanden zélf gehaald worden, maar ik vind het belangrijk dat

we als gemeente ook onze bijdrage leveren. Dat doen we bijvoorbeeld door onze

inzet in het project LOGO East, waarin we kennis van onze gemeente overdragen

aan onze partnergemeente Kiev Pechersk in Oekraïne.

Na bijna acht jaar gemeente Hof van Twente en het ontwikkelen van beleid op

diverse terreinen, voel ik sterk de behoefte aan een samenbindend toekomstkader.

De visie moet duidelijk maken hoe Hof van Twente er in 2030 in grote lijnen uit

moet zien. Aan dit plan kunnen huidige ontwikkelingen en beslissingen gespiegeld

worden. Voor de medewerkers van de gemeente wordt het dé leidraad voor het

ontwikkelen van nieuw beleid. Het college heeft het plan van aanpak om te komen

tot een toekomstvisie n 2008 goedgekeurd. De visie wordt dit jaar gemaakt in

samenspraak met diverse groepen inwoners en medewerkers van de gemeente

Hof van Twente.

Tijdens het verzamelen van de gegevens voor dit burgerjaarverslag bleek mij

opnieuw hoeveel besluiten het college en de gemeenteraad hebben genomen

en hoeveel plannen er in uitvoering zijn gebracht. Op grond van de Gemeente-

wet moet de burgemeester in zijn burgerjaarverslag aandacht besteden aan de

onderwerpen dienstveriening en burgerparticipatie. Dat doe ik dus ook. Daarnaast

vind ik het van belang een aantal belangrijke besluiten die genomen zijn nog even

apartte memoreren

Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van mijn verslag. Indien u mij een reactie

wilt sturen kan dat via info@hofvantwente.nl of via postbus 54, 7470 AB te Goor.

Vriendelijke groeten,

 

Afvalbrengpunt
Ï t

A van Twente/ Bruins P Kwas!

t

bezoeker afvalbrengpun!

eind januari 2008

150,000ste

verwacht:

150.000ste bezoeker Afvalbrengpunt

Het Afvalbrengpunt van de frma Bruins

& Kwast registreerde de150.000te be-

aan de Mossendamsdwarsweg in Goor

registroort het aantal bezoekers sinds

de opening in december 1994 Jaarijks

‘nam dit aantal toe. In het jaar 2000

Bruins & Kwast

In 2007 werd 17.000 keer gestort! De

toename komt desls door vergroting

van naamsbekendheid, deels door de

vergroting van de gemeente Hof van

Twente in 2001. De gemeente Hof

van Twente maekte in 1994 afspraken

‚met de frma Bruins & Kwast over de

Sindsdien verstrekte ze aan circa

zoeker aan de poort. De afvalverwerker

werd 7.800 keer gestort door burgers bij

aanlevering van afval door aa burgers

13.000 woonhuisadressen een afvalpas.

 

 

Burgerjaarverslag 2008 is een uitgave

van de gemeente Hof van Twente.
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WeSENSit BV Auteursrechten

Het geheel of gedeeltelijk overnemen

van de inhoud van deze uitgave zonder

schriftelijke toestemming van gemeente

Hof van Twente is verboden.

Gemeente Hof van Twente stelt zich niet

aansprakelijk voor eventuele onvolkomen-

heden in deze uitgave.
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  Dienstverlening 
In het eerste kwartaal zijn ongeveer honderd huishoudens bezocht die rond

moeten komen van een minimum inkomen. Het doel van de bezoeken was om

mensen persoonlijk op de hoogte te brengen van het bestaan van verschillende

gemeentelijke regelingen. Ook is het huisbezoek ervoorom mensen te stimu-

leren hier meer gebruik van te maken. Aanleiding voor de huisbezoeken is een

onderzoek uit 2007 waaruit bleek dat van veel gemeentelijke regelingen geen

gebruik wordt gemaakt. “De regelingen zijn er niet voor niets en het is jammer

dat mensen die daar recht op hebben dit geld laten liggen, terwijl ze het hard

nodig hebben.” Voorbeelden van enkele regelingen zijn de computerregeling

voor ouders met schoolgaande kinderen, het Participatiefonds voor een gratis

krant of een vergoeding voor het lidmaatschap van een vereniging, bijzondere

bijstand en de regeling voor chronisch zieken. De aanpak was zeer succesvol

Het heeft geresulteerd in 48 extra bijstandsaanvragen en het bereiken van

onbekende cliënten.

Burgers hebben de dienstverlening aan de balie gewaardeerd met een 7,9.

Vorig jaar behaalden we een score van 7,8. Bijna alle individuele onderde-

len worden hoger gewaardeerd dan vorig jaar. De toppers zijn: vriendelijkheid

(8,7), deskundigheid (8,5) en duidelijkheid (8,4). De onderdelen prijs (6,0),

parkeergelegenheid (7,8) en totale doorlooptijd (7,8) scoren lager dan vorig jaar.

Met dit resultaat komen we op de 7® plaats van de 113 deelnemende gemeen-

ten. Het is een resultaat waar we als gemeente trots op mogen zijn!

De inwoners van Hof van Twente zijn over het algemeen tevreden over de Wmo.

Dat blijkt uit de “Benchmark Wmo”, een onderzoek waarbij onze prestaties ver-

geleken zijn met de prestaties van andere gemeenten. Voor de meeste zorgvra-

gers voldoet de ondersteuning die de Wmo biedt aan de verwachtingen (97%).

Ook is men positief over de mate waarin ondersteuning helpt bij het zelfstandig

wonen en meedoen aan de maatschappij (93%).

WethouderB stuit op

ludieke wijze het project aanteg

drukriolering voor het buitenge-

biedaf

 

een kijkje bij de officiële huwelijklocaties en een persoonlijke toelichting van alle

buitengewone ambtenaren burgerlijke stand. Ook wordt uitgebreid ingegaan op

de mogelijkheid om zelf een huwelijkslocatie uit te kiezen. Naast de uitgebreide

informatie kunnen ook de benodigde formulieren voor ondertrouw etc. worden

gedownload

Tijdens de kern- en buurtschapsdagen die in 2007 en 2008 zijn gehouden

is aangekondigd, dat de gemeente en de politie Hof van Twente meer gaan

samenwerken met de bewoners in de kernen en buurtschappen om daarmee

samen te werken aan de leefbaarheid. Dat doen we onder meer met het instellen

van kernteams. Deze kernteams bestaan uit: de wijkagent, de coördinator ge-

biedsgericht werken en de rayonmanager openbare werken. Zij houden spreek-

uren in de kernen en gaan ook samen met inwoners op stap door de buurt.

 

Aanleg kunstgrasvelden

Eris boleid vastgesteld op basis

waarvan aanvragen voor de aanleg

van Kunsgras op de sportvelden

worden beoordeeld. Bij deze beoor-

deling speeft een aantalfactoren

een rol: de veldenbehoefte volgens

NOC-NSF normen, mulifunctioneel

gebruik van de kunstgrasvelden en

‘mogeljke clustering van de huidige

velden waardoor ruimte vrijgespeeld

kan worden. Inmiddels zin er con-

crete plannen voor de aanleg van

kunstgrasvelden. Het veld voor Rood

 

 
Het oude en nieuwe Gijmink in Goor. Herstrueturering van deze woonwij in Goor is volop n uitvoering.

 

De digitale belastingbalie is gerealiseerd. ledere inwoner kan gebruik maken van

dit digitale loket, mits hij in het bezít is van een DigiD-code. De digitale belas-

tingbalie biedt een groot aantal mogelijkheden om gemeentelijke belastingzaken

zelf vanuit huis te regelen. Inwoners kunnen diverse gegevens over hun aanslag

onroerende zaakbelasting opvragen via hun DigiD-code, zoals bijvoorbeeld

alle belastingaanslagen die op naam van de betreffende persoon staan, vanaf

het jaar 2007; het taxatieverslag van de onroerende zaak, waarvoor de aanslag

is opgelegd; bij woningen: de vergelijkbare objecten (en hun taxatieverslag) die

gediend hebben als onderbouwing voor de vastgestelde waarde van de woning

Inwoners die bezwaar willen maken tegen de aanslag onroerende zaakbelasting

kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Ook kan van ach-

ter de computer de doorlopende machtiging voor automatische incasso worden

verstrekt, gewijzigd of worden ingetrokken

Eris een collectieve verzekering aangeboden aan alle vrijwilligersorganisaties

en hun vrijwilligers. Daarnaast zijn organisaties die zowel met vrijwiligers als ook

met beroepskrachten werken, de zogenaamde “mix-organisaties”, uitgenodigd

hun vrijwiligers te verzekeren. Met het afsluiten van een collectieve vrijwilligers-

verzekering wordt beoogd om zoveel mogelijk de risico's die vrijwilligers tijdens

het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk lopen te ondervangen. Deze verzekerin-

gen worden de (vrijwiligers) organisaties gratis aangeboden door de gemeente.

Uit controles op Iuxeverzuim - het ongeoorloofd (laten) verzuimen van leerplich-

tige kinderen buiten een schoolvakantie - is gebleken, dat het Iuxeverzuim is

afgenomen. Ouders van kinderen die daadwerkelijk ziek thuis waren reageerden

uitermate positief op de handhavingsactie van de leerplichtambtenaar.

 

 
De opening van het Toeristisch OntmoetingsPunt (TOP) in Diepenheim.

 Zwartis op 12 decomber 2008 n

gebruik genomen.

 

Na de grote stroomstoring in Haaksbergen in november 2005 heeft Essent

Netwerk de gemeenten gevraagd aan te geven volgens welke prioritering nood-

stroomaggregaten moeten worden ingezet. Essent heeft de beschikking over

een beperkt aantal noodstroomaggregaten. Aangezien deze noodstroomvoorzie-

ning ontoereikend kan zijn tijdens een crisis of ramp, moet er een keuze gemaakt

worden welke gebruikers als eerste van noodstroom voorzien moeten worden.

Hof van Twente geeft er de voorkeur aan om de aggregaten in geval van nood

beschikbaarte stellen voor opvanglocaties, de binnenstad en winkelcentra.

Essent heeft deze prioritering verwerkt in haar noodplannen.

Alle nieuwe bestemmingsplannen zijn vanaf 1 juli 2008 ook standaard n te zien via

de website van de gemeente Hof van Twente. Dat is één van de veranderingen

van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) die vanaf 1 juli 2008 van kracht is.

De commissie voor de bezwaarschriften die het college adviseert over de

behandeling van bezwaarschriften heeft een jaarverslag over 2006 en 2007

uitgebracht. Daaruit blijkt dat het totale aantal bezwaarschriften in 2007 is toege-

nomen. In 2006 heeft de commissie bezwaarschriften 102 bezwaarschriften ont-

vangen en in 2007 121. Belangrijke oorzaak van deze stijging is de invoering van

de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2007. In 2007 zijn er alleen

al 25 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten over huishoudelijke hulp.

Het aantal bezwaarschriften dat na overleg is ingetrokken, is gestegen van 19%

van het aantal bezwaarschriften in 2006 naar 32% in 2007. Hieruit kan worden

afgeleid dat het voeren van een gesprek met de indienervan het bezwaarschrift

vooraf, effect heeft. Door een meer persoonlijke benadering en een goede uitleg

over de betreffende situaties trok een aantal bezwaarmakers hun bezwaar weer in.

Een bezwaarschriftenprocedure mag op grond van de Algemene wet bestuurs-

recht maximaal veertien weken duren. Uit cijfers is gebleken dat de veertien we-

ken termijn niet altijd is gehaald. In 2006 werd bij 38 van de 71 beslissingen op

bezwaar de termijn van 14 weken gehaald (=53,5%). In 2007 werd in 21 van de

59 beslissingen (=35,5%) de termijn gehaald. In de gemeenteraad is inmiddels

een motie aangenomen die het college opdraagt ervoor te zorgen dat 95% van

alle bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen wordt behandeld.

Er zijn 32 interne klachten behandeld. In 2007 waren dit er 33. Per 1 januari 2008

is de gemeente Hof van Twente aangesloten bij de Nationale ombudsman als

externe klachten voorziening. Voordat deze externe voorziening kan

worden benaderd, dient een klacht eerst door de gemeente zelf behandeld te

zijn. In 2008 heeft de Nationale ombudsman geen externe klachten behandeld.

In september is het project interne klachtenbehandeling gestart. Aanleiding

daarvoor vormde het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie “Boos

op de gemeente”, dat op 2 september 2008 aan de gemeenteraad is gepresen-

teerd. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn door het college

overgenomen. Dit betekent dat is gewerkt aan de voorbereiding van een proces

waarbij klachten per 1 januari 2009 centraal worden geregistreerd. Tevens is er

een klachtencoördinator benoemd die de totale klachtenprocedure bewaakt.

We hebben in totaal 31.070 klanten aan de publieksbalie van het gemeentehuis

ontvangen. De maand april was de drukbezochtste maand (3243 bezoekers)

De gemiddelde wachttijd was 3.29 minuten. Het aantal mensen dat langer dan

10 minuten moest wachten was 6,19% (2080 mensen). In de maanden april en

juli was de wachttijd het langst

 

 

De grijze en groene afvalcontainers zijn door DvL Milieuservice voorzien van

een chip. Zo kan de gemeente voortaan zien bij wie welke container hoort. Niet

geregistreerde containers worden niet meer geleegd. Daarmee wil de gemeente

voorkomen dat ten onrechte kosten worden gemaakt. Daarnaast kan de ge-

meente met de chips het containerbeheer voor de inwoners beter uitvoeren.

Via de website van Hof van Twente is een extra faciliteit geopend: het digitale

Trouwloket. Via dit digitale loket kunnen stellen met huwelijksvoornemens alle

informatie vinden over het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een gere-

gistreerd partnerschap in Hof van Twente. De informatie bestaat onder meer uit

 
De uireking van de eeste Wno.rjs Hefvan Twente aan de Goorse Sooltit voor Ouderen

z ontangen van votoer N c°
 

Participatie

Er werd door de gemeenteraad een tweetal politieke cafés georganiseerd: één

in Delden en één in Markelo. Beide cafés werden goed bezocht. Inwoners maak-

ten van de gelegenheid gebruik om óver actuele politieke zaken met de aanwe-

zige raadsleden van gedachten te wisselen. Zo ging de discussie in Delden met

name over verkeer en het bouwen n het historische centrum en in Markelo over

het varkenscluster en het behoud van het zwembad

 

 
Ingebruikname van de

verkeerslichten op de kruising

Prinses Beatrixsstraat - Grofestraat in

Markelo. Het kruispunt stond aljaren

bekend als onvellg.

 

 

 

Sinds 12 juni 2008 beschikt de gemeente Hof van Twente over een digitaal

burgerpanel: het Hofpanel. Zo'n drie tot vier keer per jaar worden aan dt panel

vragen voorgelegd die actueel zijn in onze gemeente en waarvan het van belang

is de mening van de burgers te betrekken bij beleidsvorming en besluitvorming.

De uitslagen van de peilingen worden via www:hofpanel.nl en wwwhofvanwente.

nl bekend gemaakt. Het aantal leden van het digitale Hofpanel bedraagt nu een

kleine 900. Bij elke peiling kunnen inwoners die nog geen lid zijn van het panel

zich registreren. Het college is tevreden over de betrokkenheid die inwoners

hebben getoond en vindt dat het Hofpanel geslaagd is als extra instrument om

de participatie van inwoners bij zaken die in de gemeente spelen te bevorderen.

De Kunstvereniging Diepenheim nam het voortouw in een ambitieus plan voor

het realiseren van een cultureel aboratorium in Diepenheim. In het plan worden

diverse initiatieven op het gebied van de kunst binnen Diepenheim samenge-

bracht. De gemeente Hof van Twente voert de regie op het proces om te komen

tot definitieve besluitvorming over het plan. De Kunstvereniging Diepenheim,

de Stichting KUNSTen Op Straat en de stichting Culturee! Erfgoed Diepenheim

zijn belangrijke partners hierin. Het college vindt een verdere uitwerking van het

project Kunstwerk Diepenheim kansrijk. Dit concludeertzijop basis van nader

onderzoek naar de monumentale waarde en technische staat van de (histori-

sche) panden, studies van de investerings- en exploitatiekosten en een korte

scan naar subsidiemogelijkheden. De komende maanden gaatde gemeente

samen met de initiatiefnemers het project verder uitwerken, zowel in ruimtelijke

zin als op programmatisch terrein.

Eris een start gemaakt met het invoeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen

(KVO) in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. Het KVO betreft een duur-

zame samenwerkingsrelatie tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer

en het OM om de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te
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Tijdens de dertien buurtschapsavonden die we in 2008

‘hebben gehouden werd er veel aandacht gevraagd

voor verkeersvelligheid n de buurtschappen en het

buitengebied. Ook de wens voor de aanleg van meer

graskeien werd volop geui In 2008 is daar meer werk

van gemaakt

 

vergroten. Wanneer het KVO wordt ingevoerd, wordt er per gebied een concreet

plan van aanpak gemaakt met maatregelen die in dat gebied genomen moe-

ten worden om de veiligheid of de veiligheidsbeleving te vergroten. Mogelijke

maatregelen zijn het instellen van een collectief winkelverbod bij criminaliteit, het

gebruik van huisregels, goede verlichting in de winkelgebieden en een goede

toegankelijkheid van het winkelgebied of het bedrijventerrein.

Gebruikers van sportzaal Diepenheim hebben zich verenigd in een Stichting

Sportzaal Stedeke. De nieuwe stichting kreeg met ingang van het schooljaar

2008-2009 het beheeren de exploitatie van de sportzaal Diepenheim in handen

Voorheen lag dit bij de gemeente.

Later in het jaar is een projectgroep ingesteld om de mogelijke nieuwbouw van

een sportzaal op sportpark De Koppel in Diepenheim voor te bereiden. Ge-

ljktijdig i bezien of de vrijkomende locatie (Doctor C.A... Quantstraat 17) kan

worden gebruikt voor de gewenste uitbreiding van de Wozoco aan het Marsland

Voordat de mogelijkheden voor deze combinatie van werkzaamheden verder

worden onderzocht, heeft de gemeente alle betrokken partijen en de omwonen-

den uitgenodigd voor een startbijeenkomst.

 

Bijeenkomst ter gefegenheid van de

Nationale Veteranendag op 27 juni

2008. Veteranen uit onze gemeente

de niet n staat zjn het defié in de

Haag bijte wonen, krigen een lunch

door de gemeente aangeboden.

 

Onder begeleiding van Scala Jongerenwerk Hof van Twente heeft een groep

Deidense jongeren meegewerkt aan het project: ‘Jong geleerd, oud gedaan”.

Deze groep jongeren is doorgekomen in de voorrondes van het landelijke project

“Hang Around”, dat jaarlijks wordt georganiseerd door Stade Advies in Utrecht.

Hang Around is een landelijke wedstrijd die groepen jongeren de kans geeft om

zich van hun goede kant te laten zien en verantwoordelijkheid te nemen voor

hun eigen woonomgeving. Vanuit het jongerencentrum “Walk in” in Delden is

in dit kader het project ‘jong geleerd is oud gedaan” opgezet, waarin jongeren

laten zien dat zij niet altijd problemen veroorzaken als zij ergens zijn. Ze willen

bijvoorbeeld gewoon hun hobby uitoefenen op hun skatebaan. De jongeren wil-

len graag dat de buurtbewoners van de skatebaan inzicht krijgen in wat zij doen.

Daarom hebben zij de gemeente gevraagd de skatebaan een opknapbeurt te

geven. Een taak waar zij zelf aan mee hebben gewerkt

 

 

Vaststellen evenementenbeleid

Hot college heeft een nota Evenementenvergunningenbeleid vastgesteld, nadat op 6 februari 2008 een

openbare inspraakprocedure heeft plaatsgevonden en de gemeenteraad s geraadpleegd. Intotaal

hebben zo'n 65 personen de inspraakavond op 6 februari 2008 bezocht en maar lefst 16 belangheb-

‘benden hebben zienswijzen Ingediend. Hieruit kwamen enkele Knelpunten naar voren, die het college

‘heeft meegenomen in de uiteindeljke versie van de beleidsnottie. Het huidige evenementenbeleid kent

geen maximumstelsel m.b.t het aantal evenementen, de voorkeurís uitgesproken voor het gebruik van

vellgheidsglas en er zijn vaste eindtijden voor nieuwe evenementen, terwil voor de traditionele feesten

de eindtjden ongewizigd bljven.

 

Behoud zwembad Markelo

Vanwege de hoge lasten van de

zwembaden staat de toekomst van

de zwembaden n Hof van Twente

ter discussie. In apríl heoft de ge-

meenteraad de kaders aangegeven

voor een vervolgonderzoek over de

zwembaden. Dit onderzoek wordt nu

n gang gezet. Verschilende opties

worden onderzocht op haalbaarheid,

zodat op basís hiervan een definitief

oordeef kan worden gevormd.

Inwoners van Markelo kwamen mas-

saal n actie om het belang van het

behoud van het zwembad n hun Kem

te onderstrepen. In 2009 wordt het

vervolgonderzoek gepresenteerd aan

de gemeenteraad.

 

Het principebesluit over een nieuwe bestemming voor een zestal intensieve

veehouderijen in Azelo komt zo goed mogelijk tegemoet aan de wensen van alle

partijen en zal tegelijkertijd recht doen aan de ruimtelijke kwaliteit van Azelo. De

komende periode zal moeten uitwijzen of alle partijen zich kunnen vinden in de

opzet die er nu ligt

Het behouden en verbeteren van een veilige en prettige leefomgeving voor onze

inwoners is één van de speerpunten die het college en de gemeenteraad zich

gesteld hebben. Werken aan leefbaarheid is echter iets dat we als gemeente niet

alleen kunnen. Daarvoor is ook de inbreng en betrokkenheid van de inwoners

van groot belang. Nadat in 2007 alle kernen door het college zijn bezocht, waren

in 2008 de dertien buurtschappen aan de beurt. Alle avonden werden zeer goed

bezocht en kenmerkten zich door een grote betrokkenheid van de bewoners.

Van alle avonden is een verslag gemaakt, dat huis-aan-huis is bezorgd in de buurt-

schappen. De verslagen zijn ook te raadplegen via de website van de gemeente.

De bewonersavonden vonden plaats in het kader van het gebiedsgericht werken.

Het Wmo(Wet maatschappelijke ondersteuning)-beleidsplan “Meedoen in Hof

van Twente” is op 12 februari 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit

beleidsplan is onder andere weergegeven dat de gemeente vorm wil geven aan

de participatie van haar inwoners door de instelling van de Wmo-raad. Erzijn

verschillende avonden georganiseerd met geïnteresseerde burgers en belang-

hebbenden voor de Wmo-raad. Er bleek grote belangstelling voor het onder-

werp. Er is een Wmo-raad in oprichting tot stand gekomen, bestaande uit maar

liefst 15 personen. De Wmo-raad bestaat uit de vertegenwoordiging van negen

verschillende doelgroepen (clusters), te weten: lichamelijk gehandicapten;

verstandelijk gehandicapten; ouderen; jongeren; chronisch zieken; vrijwiligers

en diaconieën; mantelzorgers; vrouwen en GGZ-cliënten, dak-en thuislozen en

verslaafden. De Wmo-raad zal de mening van deze clusters weergeven door

middel van het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het col-

lege, die betrekking hebben op het Wmo-beleid. De Wmo raad is in mei door het

college benoemd.

 

 
Start tweede fas van de asbestsanering in Hof van Twente,

 

Hof van Twente in 2008

De gemeente Hof van Twente s een veilige gemeente om in te wonen. Dat blijkt

uit de gemeentelijke veiligheidsindex, ontwikkeld door Politie en Wetenschap,

een onderdeel van de Politieacademie. Hof van Twente staat in deze index op

de 25° plaats, van de 443 gemeenten. Het onderzoek concentreert zich op vier

categorieën misdrijven: diefstal, inbraak, geweld en vernieling. In vergelijking

met voorgaande jaren zijn er in Hof van Twente minder diefstallen, inbraken en

geweldsdelicten gepleegd. Daarmee scoort onze gemeente ruim beneden het

landelijk gemiddeide. Het aantal vernielingen is n de afgelopen jaren ongeveer

gelijk gebleven. Ook hier ligt de score onder het landelijk gemiddelde.

De gemeente heeft na intensief overleg overeenstemming bereikt met het

bestuur van Stichting De Polin Bentelo over de aankoop van grond. De stichting

is bereid een perceel grond aan de oostzijde van het sport- en gemeenschaps-

centrum De Pol te verkopen aan de gemeente. De overdracht van grond is nodig

voor de renovatie van het Burgemeester Buijvoetsplein. De gemeente heeft ook

met een tweede grondeigenaar overeenstemming bereikt. Daarmee is een stap

gezet in het renoveren van het plein en het creëren van een veilige toegangsweg

naar de nieuwe Onze Lieve Vrouweschool

 

Dienstveleningaen onze fngste

innoners: de opening van de

x pennekoof op de Héte n Goor

 

Eris € 72746 extra uitgegeven voor de ondersteuning van mantelzorgers. Man-

telzorgers zijn mensen die langdurig de zorg hebben voor een familielid, buur

of vriend die chronisch ziek, gehandicapt en/of hulpbehoevend is. Met de extra

bijdrage wil de gemeente de mantelzorgers extra waarderen en ondersteunen

waar dat mogelijk is. Het bedrag is besteed aan verschillende activiteiten: extra

capaciteit bij het Steunpunt Informele Zorg, zodat mantelzorgers beter kunnen

worden ondersteund bij bijvoorbeeld ‘papierwerk’, bij aanvragen en financiële

zaken en het afleggen van huisbezoeken. Ook wordt het geld ingezet voor een

regionaal te ontwikkelen respijthuis Twente. Op 8 november hebben we de Dag

voor de Mantelzorg georganiseerd.

In de Braak-West in Delden is voor de locatie “de Groene Wig” een meervoudige

ontwerpopdracht uitgeschreven door de gemeente Hof van Twente. Op deze

locatie, gelegen tussen de straten “Regge" en ‘Dinkel", is een oppervakte van

ca. 8.400 m? gereserveerd voor de projectmatige bouw van 34 woningen, waar-

onder 12 starterswoningen. De grond is in eigendom van de gemeente. Voor de

selectiefase hebben zich 20 bouwbedrijven en projectontwikkelaars aangemeld.

Uit de lijst van aanmelders is, op basis van door de aanmelders aangeleverde

financiële gegevens en referentieprojecten, een 5-tal gegadigden geselecteerd

die inmidde!s zijn uitgenodigd voor de ontwerpfase.

Een integrale manier van werken en een uitbreiding van de handhavingscapaci-

teit. Dat zijn de speerpunten van het nieuwe handhavingsbeleid van de ge-

meente. Kern van het nieuwe handhavingsbeleid is de inzet van de beschikbare

menskracht op meerdere taakvelden van handhaving (milieu, bouwen, ruimtelijke

ordening, APV, bomenverordening en brandveiligheid). Zo kan efficiënter worden

gehandhaafd en hebben bedrijven te maken met minder controles.

Met het aannemen van de notitie Reikwijdte & Detaiiniveau Plan Mer is een

eerste stap gezet in de uitwerking van de visie “Veehouderij op koers”. Gebleken

i dat de plan Mer voor een ruime aanpassing thematische herziening buitenge-

bieden onvoldoende was en om uitbreiding vroeg. Daarom is gekozen voor een

minder omvangrijke thematische herziening, waarbij nieuwvestiging en ontheffing

voor overschrijden grenzen bouwblok niet meer tot de mogelijkheden behoort

De plan Mer zal worden uitgebreid en passend worden gemaakt voor de

integrale herziening van het buitengebied. Eerst zal de structuurvisie voor het

buitengebied worden vastgesteld en al na de aansluitende vaststelling van de

beleidsnotitie worden gestart met de integrale herziening. Van de structuurvisie

zal n maart een eerste concept worden ontvangen voor beoordeling en overleg

Voor de varkenscluster is als voorbereiding op een bestemmingsplanherziening

een aantal onderzoeken gestart

Nagenoeg alle acties die voor 2008 gepland stonden, zijn uitgevoerd. Zo werd

het kruispunt Goorseweg-Prinses Beatrixstraat in Markelo van verkeerslichten

voorzien en de Goorseweg in Markelo ingericht als 30 km zone. Ook is nader

onderzoek gedaan naar de problematiek rondom het doorgaand verkeer n Goor

en Markelo, zijn er fietsvoorzieningen aangelegd aan de Kanaaldijk in Delden en

werden 60 km zones ingericht in het buitengebied van Bentelo en Diepenheim

(zuid). Ook is het afgelopen jaar een start gemaakt om de omgevingen van

basisscholen in de gemeente veiliger in te richten.

Méér sportende jongeren en ouderen en een efficiënt gebruik van accommoda-

ties. Dat zijn enkele van de speerpunten van de nieuwe sportnota 'Sporten en

bewegen, da's 'T hOF!’, die in concept is vastgesteld. Tijdens de basisschool

   

zijn veel kinderen lid van een sportclub maar op de middelbare school neemt

dit aantal snel af, Bovendien neemt het overgewicht van de inwoners toe. De

sportnota, die tot stand kwam na gesprekken met diverse sportverenigingen,

besteedt veel aandacht aan sportstimulering van jongeren, ouderen, inwoners

met een beperking en mensen met overgewicht. Doorontgroening en vergrijzing

in Hof van Twente zal de komende jaren minder gebruik gemaakt gaan worden

van sportaccommodaties. Het college zet in op een multifunctioneel gebruik van

sportaccommodaties, clustering van sportvoorzieningen en samenwerking van

sportverenigingen.

De gemeenteraad heeft in het kader van "de raad op straat” op 4 april 2008 een

bezoek gebracht aan Diepenheim. De raadsleden fietsten langs diverse instel-

lingen en projecten. Er werden onder andere bezoeken gebracht aan het “Pand

van Janna”, het plan “de Pol” en het plan Diepenheim Noord. In de Wozoco werd

door enkele medewerkers uitleg gegeven over de gevolgen van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning op de ouderenzorg.

De komende jaren richt het gemeentelijk gezondheidsbeleid zich vooral op

het voorkomen van gezondheidsproblemen. Het college heeft de conceptnota

Lokaal Gezondheidsbeleid voor de periode 2008 tot en met 2011 vrij gegeven

voor inspraak. De gemeentelijke nota is de lokale uitwerking van de Twentse

nota Lokaal Gezondheidsbeleid ‘Twente kiest voor gezond leven en werkt aan

gezondheid’, die de Twentse gemeenten onder regie van de GGD Regio Twente

hebben opgesteld. Bij de vier speerpunten uit de regionale nota, alcohol, roken,

overgewicht en depressie, zijn in de gemeentelijke nota lokale accenten gelegd

Meer ruimte voor woningbouw, bedrijvigheid en landschap, een kwalitatieve

impuls van het centrumgebied én mogelijk de verhuizing van de sportvelden

Dat zijn de voornaamste ruimtelijke ontwikkelingen die opgenomen zijn n de

ontwerp-structuurvisie Hengevelde 2020, die 17 juni door het college van bur-

gemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente is vrijgegeven voor

inspraak. De raad heeft de visie inmiddels vastgesteld.

 

j onserwer n d heie gemeente.In
2008 ís de Diepenheimseweg in Goor

Ingericht als 30 km gebied,
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