
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 23 juli 2019

Aanwezig:

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

Meulenkamp

Gcoo

Afwezig:

H.J. Scholten

P. van Zwanenburg

drs. D. Lacroix

 

 
Agend

nummer

A1. 0739212 - De besluitenlijst Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

van de vergadering van

B&W d.d. 16 juli 2019

A2. 0738488 - Integrale eBesloten is:

behandeling verzoeken om 1. de verzoeken om informatie integraal te

informatie behandelen

t 2. verzoeker schriftelijk te informeren

aak Aanvrager Besluit

A3. 0739199 - schriftelijke Besloten is de beantwoording van de gestelde

vragen D66 en SP over raadsvragen vast te stellen en deze aan de

wietexperiment gemeenteraad aan te bieden

B.1. 0738186 — Leerlingen- —Beslolenis

vervoer: vaststelling in te stemmen met de

beleidsregels per1 augustus Beleidsregels.Ileerlingenvervoer 2019 en deze

2019 per 1 augustus 2019 in te laten gaan.

2. de Beleidsregels leerlingenvervoer 2018,

vastgesteld d.d. 12 december 2017, per1

augustus 2019 in te trekken

B.2. 0735156 - inzet Besloten is

praktijkondersteuners jeugd 1. voor een periode van twee jaar, vanaf

bij huisartsen 1 september 2019, aan de

huisartsenpraktijken een subsidie te

verstrekken voor de niet cliëntgebonden uren

tot een bedrag van € 3.400 per uur per jaar.

2. de kosten, totaal € 68.000,- per jaar kunnen

worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

c1. 0738666 - Raadsbrief Besloten is de raadsbrief vast te stellen en deze

duurzaamheid aan de raad aan te bieden.



D.1. 0736761 - Garantstelling Besloten is:

Zuiver HvT nav goedkeuring 1. een garantie af te geven aan Zuiver Hof van

Raad Twente BV voor maximaal € 1,7 min. (€ 1,5

min. vaste geldlening en € 0,2 min.

Rekeningcourant);

2. jaarlijks een garantstellingsprovisie bij Zuiver

in rekening te brengen en deze toe te voegen

aan de Algemene Reserve.

Vastgesteld d.d. 20 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

a M

. Nauta-van Moorsel MPM

 

 

  


