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

d.d. 28 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 e A J EE g Besluit

15270 De besluitenlijsten van de Besloten is de besluitenlijst vast te stellen.

vergaderingen van B&W d.d.

21 en 24 januari 2020

9457 _ Subsidie 2020 Reggehof en Besloten is voor 2020:

Muziekschool 1. een subsidie van € 539.562,- toe te

kennen voor de activiteiten van de

Reggehof

2. een subsidie van € 374.978,- toe te

kennen voor de activiteiten van de

Muziekschool

8369 _ Energiefonds Hof van Twente Besloten is;

1. in te stemmen met het raadsvoorstel met

het voornemen om het Energiefonds op

te richten en in totaliteit voor maximaal

€ 400.000 aan duurzaamheidsleningen te

verstrekken.

2. incidenteel voor 2020 en 2021, jaarlijks

€ 20.000 resp. € 15.000 vanuit de SEV

beschikbaar te stellen voor het uitvoeren

en beheren van het Energiefonds.

3. af te wijken van het advies gegeven bij

juridisch kader en inkoopkader.

9318 _ Actualisatie Verkeers- e  Besloten is af te wijken van het inkoop- en

milieukaart (geluidsmodel) aanbestedingsbeleid voor opdracht-

verstrekking aan ‘dat Mobility’ voor het

actualiseren van het geluidsmodel

13450 aanlegfietspad Reggedal Besloten is:

1. 1.100 meter fietspad aan te leggen naast

de Barloseweg inclusief een ruiter- en

wandelpad om zo een ontbrekende

schakel in het fietsnetwerk naast de

Regge te realiseren

2. hiervoor 10.625 m2 grond aan te kopen

van 2 grondeigenaren

3. de lasten ad € 4.561, zijnde kapitaal-

lasten van de investeringskosten ad

€ 115.000, ten laste te brengen van

het structurele budget plattelandsontwik-

keling (fcl 6.310.4000 - € 13.876); later

via een integrale gebiedsaanpak voor dit

project cofinanciering proberen te

verkrijgen van 0.a. de provincie Overijssel



12432 aanvraag tegemoetkoming in

planschade in verband met

het verlenen van een

omgevingsvergunning voor

het bouwen van een garage

met showroom oì het adres

beantwoording schriftelijke

vragen SP over inzet gelden

duurzaamheid

Klanttevredenheidsonderzoek

VTH

13053

14269

14396 raadsbrief beantwoording

vragen raadsvergadering

17 december 2019 sociaal

domein

15224 Schriftelijke vragen Pvda

fractie over behandeling

zorgvragen

Vastgesteld d.d. 4 februari 2020

n Twente,

ester,

Burgemeester en wethouders van Hof

de secretaris, de bur;

drs.D. Lacroix     

Besloten is:

1. de aanvraag om tegemoetkoming in

planschade af te wijzen, conform het

advies van de

schadebeoordelingscommissie.

verzoeker schriftelijk te informeren

Derde-belanghebbende schriftelijk te

informeren

n

Besloten is in te stemmen met de

beantwoording van de vragen.

Besloten is:

1. kennis te nemen van het onderzoek en

de gemeenteraad op de hoogte te stellen

door middel van de raadsbrief

2. Door middel van de publieksvriendelijke

versie een terugkoppeling te geven aan

de respondenten

3. in het Hofweekblad een publicatie van de

onderzoeksresultaten te plaatsen en

daarbij een oproep te doen vooral gebruik

te maken van het vooroverleg.

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en

naar de raad te sturen.

Besloten is in te stemmen met de

beantwoording.

FA.M. Nauta-van Moorsel MPM


