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

d.d. 25 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:

IZaaknr Onderwerp Aanvrager

18900 De besluitenlijst van de

vergadering van B&W d.d.

18 februari 2020

15211 Samenwerkingsovereenkomst

Havenbedrijf 2020

EES

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

 

Besloten is:

1. kennis te nemen van de evaluatie

Havenbedrijf Twente d.d. 23 mei 2019

en de door het Bestuurlijk Havenoverleg

Twentekanalen overgenomen

aanbevelingen;

2. de samenwerkingsovereenkomst uit 2015

geactualiseerd vast te stellen en over te

gaan tot ondertekening;

3. in principe in te stemmen met het

gezamenlijk uitvoeren en professionali-

seren van de havenmeestersfunctie onder

voorbehoud van financiële dekking;

4. opdracht te geven aan de havenmanager

tot het realiseren van een integraal

administratief havengebied vóór eind

2020.

5. als college en burgemeester, ieder voor

zover ziend op de eigen bevoegdheden,

de havenmanager mandaat, volmacht en

machtiging voor diens taken zoals

opgenomen in de samenwerkings-

overeenkomst, te verlenen.

6. de raad hierover te informeren door

middel van een raadsbrief, met

inachtneming van enkele aanpassingen

waarvoor wethouder Scholten het

mandaat heeft

7. wethouder Scholten, namens de

gemeente Hof van Twente, te machtigen

voor het ondertekenen van de

"Samenwerkingsovereenkomst 2020

Havenbedrijf Twente".

15132 Aanpak beheersing eBesloten is:

eikenprocessierups 2020 1. deelte nemen aan de aanbesteding en

de kosten ad € 100.000,-- te melden bij de

1e berap

2. de raad een aangepaste raadsbrief aan te

bieden waarin de aanpak van de

beheersing van de eikenprocessierups

2020 en de wijze van financiering wordt

beschreven



12137 Meer Jaren Onderhoud

Planning (MJOP) 2020-2022

gemeentelijk vastgoed

17989 Vastsle…ni Wi z|i\isilan F

17236 Beslissing op bezwaargerich

tegen de

omgevingsvergunning voor

de bouw van een wonii

lni aan
de

16139 inclusief beleid

Vastgesteld d.d. 3 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris,

drs. D:Tacroix

te

de burgepfeester,

drs.

 

a

  

 

Besloten is:

1. de meerjaren onderhoudsplanning

gemeentelijke gebouwen 2020-2022 vast

te stellen.

2. de jaarlijkse storting aan de voorziening

groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

met € 42.779 te verlagen en mee te

nemen bij de 1e Berap 2020.

3. in te stemmen met een renovatiekrediet

van € 467.550 voor klimaat & verwarming

en de daaraan verbonden kapitaallasten

van circa € 50.000, eveneens te

verwerken bij 1e Berap 2020.

4. het raadsvoorstel met deze strekking ter

goedkeuring aan de gemeenteraad voor

te leggen.

5. in afwijking van het Organisatiebesluit

mandaat verlenen aan de gemeente-

secretaris om verplichtingen van meer

dan € 50.000 in het kader van dit MJOP

en renovatiekrediet aan te gaan.

Besloten is:

1. geen exploitatieplan vast te stellen;

2. ongewijzigd vast te stellen het

wijzigingsplan 'Goor, wijzigingsplan

zoals

vastgelegd in het GML-bestand

NL.IMRO.1735.o

Vs10.

Besloten is:

1. het advies van de commissie

bezwaarschriften (kenmerknummer 2019-

39) over te nemen;

2. het bezwaarschrift ongegrond te

verklaren;

3. het bestreden besluit in stand laten;

4. betrokkenen schriftelijk te informeren

Besloten is de raadsbrief over inclusief beleid

vast te stellen

. Nauta-van Moorsel MPM


