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

d.d. 10 maart 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 tAAE
  

Aanvrag:

21582 De besluitenlijst van de

16966

5233

19115

19089

 vergadering van B&W

3 maart 2020

beleid paasvuren Hof van

Twente

Verstrekken geldlening voor

duurzaamheidsinvesteringen

in IKC's Markelo en Delden

Ontwerp bestemmingsplan

Delden-Zuid 2015,

herziening

Ontwerp bestemmingsplan

Hengevelde, herziening

Wet. Goselinkstraat ong.

Besluit

Besloten is de besluiten!

   

Besloten is

1. de voorgestelde voorwaarden vast te

stellen ten behoeve van een veilig verloop

van de paasvuren in onze gemeente.

2. inte stemmen met de aanvullende

maatregelen wanneer er sprake is van

'Fase 2' in het kader van droogte.

3. de raadsbrief 'beleid paasvuren Hof van

Twente' vast te stellen.

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:

1. de investeringen die Stichting Brigantijn,

Stichting Kinderopvang Hof van Twente

en OPO Hof van Twente doen in

verduurzaming van de door hen gebruikte

gebouwen te kwalificeren als invulling van

de publieke taak en deze organisaties

aan te wijzen als ‘goedgekeurde partijen’

in de zin van het Treasurystatuut;

2. het College op basis van die kwalificatie

de bevoegdheid te geven een geldlening

te verstrekken om de

duurzaamheidsambities in de IKC's

Markelo en Delden te realiseren.

Besloten is:

1. af te zien van een voorontwerp

bestemmingsplan;

2. in te stemmen met het ontwerp bestem-

mingsplan Delden-Zuid,

Besloten is:

1. af te zien van een voorontwerp

bestemmingsplan;

2. in te stemmen met het ontwerp

bestemmingsplan Hengevelde, Weth.

Goselinkstraat ong.



21105 Beantwoording schriftelijke Besloten is in te stemmen met de

vragen D66 permanente beantwoording van de schriftelijke vragen van

bewoning recreatiewoningen D66 over toekomstig beleid voor permanente

bewoning van recreatiewoningen in de

gemeente Hof van Twente met inachtneming

van een kleine aanpassing.

15128 Stichting Openbaar primair Besloten is

onderwijs Hof van Twente: 1. inte stemmen met de begroting 2020 van

begroting 2020/meerjaren- de stichting OPO HvT

begroting 2021/2022 2. de raad voor te stellen geen zienswijze

tegen de meerjarenbegroting 2021-2022

in te dienen

18918 Ondertekening converant Besloten is:

Trajectberaad & nazorg 1. inte stemmen met het regionale

detentie convenant Trajectberaad & Nazorg:

Beslisboom Twente.

2. hetregionale convenant Trajectberaad &

Nazorg: Beslisboom Twente te onder-

tekenen.

Vastgesteld d.d. 17 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

_à k e //a/ÍW’rs-D-Lacrok drs : Nauta-van Moorsel MPM

 

 


