Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 1 oktober 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.

0746393 - De beslutenlijst

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

van de vergadering van
B&W d.d. 24 september
2019
A2.

0745794 - Voorstel

Besloten is een aangepaste raadsbrief te versturen

versterking samenwerking
Regio Twente

A3.

0746192 - Beantwoording
schriftelijke vragen

Besloten is in te stemmen met de beantwoording
schriftelijke vragen GroenLinks met betrekking tot

Groenlinks schone

schone evenementen en sociale duurzaamheid

evenementen en sociale
duurzaamheid

c1.

0744561 - Beleidsnotitie

Besloten is in te stemmen met:

restgronden Hof van Twente

1 . de beleidsnotitie restgronden Hof van Twente

2019.

2019.
2.

herbevestiging van het mandaat en de
machtiging aan de afdelingsmanager
Ontwikkeling, de teamcoördinator Ruimte en
Economie, de senior-/beleidsmedewerker

grondzaken, de beleidsmedewerker
grondzaken van de afdeling Ontwikkeling voor

het verkopen en verhuren van restgronden.
3.

de kosten voor het inrichten van retour

4.

gekomen stukjes gehuurde restgrond ten laste
te brengen van de fcl 6820.10.20
(exploitatie/verhuur overige gebouwen en
eigendommen)
in overleg gaan met de
woningbouwverenigingen in de Hof van
Twente om te onderzoeken of zij de gehuurde
restgronden bij de huurwoningen van de
gemeente willen kopen

5.

het vaststellen van deze beleidsnotitie komt al

het voorgaande beleid over dit onderwerp te
vervallen

D.1.

0744302 - Regionale inkoop
van energie

Besloten is:
1. bij de inkoop van energie de samenwerking
met andere Twentse gemeenten te
continueren.
kennis te nemen van het visiedocument

‘Regionale inkoop lokaal opgewekte duurzame
energie’;
een regionale ambtelijke werkgroep opdracht
te geven de inkoop van Duurzame lokaal
opgewekte energie bij AVI-Twente voor te
bereiden.

hieromtrent een samenwerkingsovereenkomst
te sluiten met de overige Twentse gemeenten
op basis van het visiedocument en de

gemeente Berkelland die ook interesse heeft
getoond om te participeren in dit proces.
de gemeenteraad hierover door middel van
een raadsbrief te informeren.

Vastgesteld d.d. 7 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,

de burgemgester,

drs. D. Lacroix

drs*

. Nauta-van Moorsel MPM

