Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 12 maart 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

Aanvrager

Besluit

nummer

A1.

0722766 - De besluitenlijst

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

van de vergaderig van B&W
d.d. 5 maart 2019
A2.

0708596 - Zelfevaluatie

Besloten is:

informatieveiligheid 2018

1. de collegeverklaring ENSIA 2018 inzake

Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te
stellen

2.

het beveiligingsplan Suwinet 2019 vast te
stellen

3.

het op 13 maart 2018 vastgestelde
beveiligingsplan Suwinet te laten vervallen
4. de verantwoordingsrapportage BAG 2018 vast
te stellen

5. de verantwoordingsrapportage BGT 2018 vast
te stellen

6. de verantwoordingsrapportage BRO 2018 vast
7.

B.1.

0721404 - startnotitie

B.2.

0721504 - Project integrale
cliëntondersteuning in

te stellen
de raadsbrief vast te stellen en deze aan de
raad aan te bieden

- Besloten is de startnotitie 'inclusief beleid' vast te

inclusief beleid

stellen

Twente

Besloten is akkoord te gaan met:
1. de uitvoering van het projectplan * Integrale

cliëntondersteuning in Twente 2019-2021”

onder voorwaarde dat de gevraagde subsidie,
zoals beschreven in het projectplan, door het
ministerie van VWS wordt verstrekt

2.
3.

het indienen van de subsidieaanvraag zoals
beschreven in het projectplan
het neerleggen van het beheer van het

eventueel toegekende subsidie bij OZJT (via
de gemeente Enschede), in overeenstemming
met het projectplan
c1.

0718731 - Beslissing op
bezwaar gericht tegen een

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften

weigering voor het aan-

(kenmerknummer 2018-053) over te nemen;

leggen van een uitrit op het

2.

adres

3. het bestreden besluit onder nadere motivering

te

het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
in stand te laten, met in achtneming van het
advies van de commissie bezwaarschriften;

4.

bezwaarmaker schriftelijk te informeren

C.2.

0722259 - Vaststellen

Besloten is

bestemmingsplan
Buitengebied Hof van
Twente, wijziging

1. geen exploitatieplan vast te stellen
2. het bestemmingsplan Buitengebied Hof van

Twente,
wijzwgin_
Markelo
(inclusief bijlagen) overeenkomstig de

bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte
verbeelding en regels, zoals tevens vervat in
het GML-bestand

NL.IMRO.1735.80jvs"0 vast t

stellen.

C.3.

0721192 - Vaststelling — Besloten is;
wijzigingsplan ”Buitengebie:
Hof van Twente, wijzigings-

1. geen exploitatieplan vast te stellen
2. ongewijzigd vast te stellen het wijzigingsplan

plan e
Ambt

‘Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan

Delden”

Wzoals vastgelegd
NL.IMRO‚1735‚BG_/S1O

C.4.

0718830
- Aanschaf 4
elektrische fietsen

e
:sloten is:
1

. over te gaan tot aanschaf van 4 elektrische
fietsen incl. toebehoren t.b.v. dienstreizen

binnen de gemeente
Profile Reiners te Goor de opdracht te gunnen
voor een totaal bedrag van € 8.622 excl. BTW

Vastgesteld d.d. 19 maart 2019
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,

de burgemeester,

