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

d.d. 4 februari 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:

Zaaknr Onderwerp

  

16234 De besluitenlijst van de

15878

13972

15581

15522

13493

 vergadering van B&W

28 januari 2020

Beantwoording

aanvullende vragen SP De

Kaasfabriek Markelo

Uitvoering afspraken

Ketenovereenkomst

Verpakkingen 2020 - 2029

Budgetoverheveling 201

naar 2020

Decembercirculaire 2019

Volmacht inkoop Website

Groen-blauw-Twente

Besluit

Besloten

 

Besloten is in te stemmen met de

beantwoording van de schriftelijke vragen.

Besloten is:

1. in te stemmen met de keuze voor het

bronscheidingsmodel

2. de deelnemersovereenkomst met

Nedvang aan te gaan

3. het keuzeformulier en de deelnemers-

overeenkomst door de burgemeester te

laten ondertekenen en versturen naar

Nedvang

4. Twence door te geven dat het contract met

Attero per 1-4-2020 opgezegd mag

worden.

Besloten is de raad voor te stellen in te

stemmen met de verzoeken budgetover-

heveling van het jaar 2019 naar 2020.

Besloten is:

1. kennis te nemen van de effecten van de

decembercirculaire gemeentefonds 2019

en de gemeenteraad te informeren door

middel van een raadsbrief.

2. de budgettaire uitwerking mee te nemen in

de jaarrekening 2019 en de 1e

bestuursrapportage 2020.

Besloten is in te stemmen met de volmacht

aan de gemeente Wierden voor de

aanbesteding van te maken website groen-

blauw-Twente.



16320

13452

15162

Suppletieaanvraag

conventionele explosieven

Vrijstelling kleding-

inzameling

Motie 'Transformatie

leegstaande winkels' d.d.

4-11-2019

Vastgesteld d.d. 11 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

/ de secretaris,

 

de loco-burgemeester,

H.J. Scholten

 

Besloten is

1. de raad voor te stellen in te stemmen met

het indienen van een suppletieaanvraag

bij het ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties ter grootte van

€ 896.064,32

2. wethouder Scholten te mandateren voor

het doen van enkele aanpassingen in het

raadsvoorstel.

Besloten is:

1. de ouderraad van de Erve Hooyerink-

school een vrijstelling te verlenen voor het

inzamelen van kleding

2. de aanwijzing door het college te

ondertekenen

Besloten is in te stemmen met de raadsbrief.


