
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente

d.d. 7 januari 2020

Aanwezig:

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

H.J. Scholten

drs. W.J.H. Meulenkamp

P. van Zwanenburg

drs. D. Lacroix

Afwezig:

EE eSAE A: Besluit

10803 De besluitenlijst van de — Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

vergadering van B&W d.d.

17 december 2019

9103 Benoeming nieuwe leden_ Beslotenis:

commissie 1. conform artikel 7 van de Verordening

bezwaarschriften commissie bezwaarschriften 2019 twee

nieuwe leden te benoemen

2. de te benoemen commissieleden

schriftelijk te informeren

7724  Integraal aanwuzingsbeslu\t_ Besloten is de navolgende

APV Hof van Twente 2019 aanwijzingsbesluiten op grond van de

Algemene Plaatselijke Verordening Hof van

Twente 2019 vast te stellen:

1. artikel 2:24 lid 2 sub f categorie

vechtsportwedstrijden of -gala's.

2. artikel 2:48, hiermee worden

wegen/weggedeelten aangewezen waarop

het verboden is alcoholhoudende drank te

nuttigen of bij zich te hebben in

aangebroken flesjes, blikjes e.d.

artikel 2:57 inzake loslopende honden

artikel 2.67 en 2:68,; hiermee wordt het

Digitaal Opkopersregister aangewezen als

het doorlopend en gewaarmerkt register

voor de in- en verkoop van gebruikte of

ongeregelde goederen zoals bedoeld in

artikel 2, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex

artikel 437, eerste lid van het Wetboek van

Strafrecht en in artikel 2:67, lid 1 van de

Algemene Plaatselijke Verordening.

5. artikel 5:32 crossterreinen

6. artikel 5.8 lid 1 en lid 2 wijst de gebieden

aan waar het parkeren van grote

voertuigen verboden is

 

>®



12604 Wnra personeelshandboek-

212

10276

9963

Vaststellen "DO Woonrijp

maken fase 2" Diepenhei

Noord II

1ste wijziging leges-

verordening 2020

convenant landelijke

toegankelijkheid maat-

schappelijke opvang

Besloten is:

1. het Personeelshandboek Hof van Twente

als bedoeld in bijlage 1, vast te stellen;

2. de CAR-UWO en de daarin opgenomen

lokale afspraken per 1 januari 2020 van

rechtswege als vervallen te beschouwen;

3. de volgende regelingen met

terugwerkende kracht per 1 januari 2020

in te trekken:

« _ Regeling individueel keuzebudget

gemeente Hof van Twente 2017

e _ Notitie Ontwikkelen en opleiden 2004

e  Procedureregeling functiebeschrijving

en functiewaardering gemeente Hof

van Twente

e  Werktijdenregeling gemeente Hof van

Twente 2014

« Regeling attenties en vieringen april

2016

Besloten is:

1. het definitief ontwerp (DO) Woonrijp

maken fase 2 van Diepenheim Noord I!

vast te stellen

2. de reactienota vast te stellen en de

inspraakprocedure af te ronden

3. het uitvoeringskrediet van € 185.000,- ten

behoeve van de realisatie beschikbaar te

stellen vanuit het exploitatiebudget van

Diepenheim Noord

4. de afdelingsmanager Openbare Ruimte de

volmacht te verlenen voor

opdrachtverstrekking voor de realisatie

Besloten is de 1ste wijziging legesverordening

2020 vast te stellen

Besloten is:

1. het vernieuwde convenant landelijke

toegankelijkheid maatschappelijke opvang

te onderschrijven

2. wethouder Van Zwanenburg te

mandateren om namens het college het

vernieuwde convenant landelijke

toegankelijkheid te ondertekenen



4013 Lidmaatschap TZA —Besloten is:
1. lid te worden van de Technologie- en

2

Vastgesteld d.d. 14 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Hof varTwente,

de secretaris, de burg e7»fi£‚

e

    

  

 
drs, M. Nauta-van Moorsel MPM

Zorgacademie per 1 januari 2020.

het lidmaatschap in eerste instantie aan te

gaan voor twee jaar en dan te beslissen

over voortzetting.

de kosten van het lidmaatschap voor de

eerste twee jaar (2020 en 2021) te dekken

uit het transformatiebudget).


