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

d.d. 31 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:

IZaaknr Onderwerp EE d Besluit

25645 De besluitenlijst van de Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

vergadering van B&W d.d.

24 maart 2020

25555 Afronding project GijminkN  Besloten is in te stemmen met de Statenbrief

B annex raadsbrief over de afronding van het

project Gijmink B

19502 Jaarverslag Commissie Besloten is kennis te nemen van het jaarverslag

Monumentale Bomen 2019 2019 van de Commissie Monumentale Bomen

(CMB)

16627 Aanbesteding Hofpover Besloten is:

en 1. af te wijken van het aanbestedingsbeleid om:

duurzaamheidsaanjager e Loduon, in de persoon vanh

in te huren als

duurzaamheidsaanjager voor maximaal

20 uur per week tot en met 31 december

2020.

e Lodon in te huren als opdrachtnemer en

uitvoerder van Hofpower voor de

schooljaren 2018-2019 en 2019-2020.

2. in 2020 een evaluatie te doen van zowel

Hofpower als de inzet van de

duurzaamheidsaanjager

24909 Uitbreiding veehouderij. Besloten is:

bedrijf Nieuwe Haghuis 1. de gemeenteraad vragen om een ontwerp

aan de Prinsendijk 1, 1A, verklaring van geen bedenkingen af te geven

1B en 2A in Diepenheim voor de uitbreiding van veehouderijbedrijf

Nieuwe Haghuis aan de Prinsendijk 1, 1A, 1B

en 2 in Diepenheim;

2. de gemeenteraad tevens te vragen om die

verklaring als definitieve verklaring van geen

bedenkingen aan te merken als er geen

zienswijzen worden ingediend.



24854 Vaststellen bestemmings- Overbeek, Jeroen

plan Buitengebied Hof van

Twente, herziening Oude

Goorseweg en

Borculoseweg 53-55

Diepenheim

21152 Geen medewerking

verlenen aan twee van de

vijf aangevraagde (en

geplaatste) dakkapellen

24313 Huisvesting Bibliotheek,

Welzijnsinstelling Salut en

de Ggd/Jeugdgezond-

heidszorg in Centrum van

Goor

25982 Wegvallen voedselbank

24231 Beleidsregel Uitstroom-

premie naar arbeid Hof

van Twente 2020

22443 Intrekken verordeningen

Werk en inkomen

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:

1. geen exploitatieplan vast te stellen

2. de ingediende zienswijze ontvankelijk te

verklaren en niet over te nemen,

overeenkomstig het bepaalde in de

zienswijzennotitie;

3. het bestemmingsplan Buitengebied Hof van

Twente, herziening Oude Goorseweg en

Oude Borculoseweg 53-55 Diepenheim

(inclusief bijlagen) vast te stellen

overeenkomstig de bijbehorende en als

zodanig gewaarmerkte verbeelding en regels,

zoals tevens vervat in het GML-bestand

NL.IMRO.1735.DPxOGRSEWEGENBRCWG-

VS10.

Besloten is geen medewerking te verlenen aan

twee van de vijf aangevraagde (en geplaatste)

dakkapellen.

Besloten is:

1. in te stemmen met de plannen tot

gezamenlijke huisvesting van Bibliotheek,

Salut en GGD/Jeugdgezondheidszorg in het

centrum van Goor,

2. aan de raad te vragen het voor deze

aankoop, de verbouw en bijkomende kosten

een bedrag van € 800.000,- beschikbaar te

stellen waarvan de rente en aflossing voldaan

kunnen worden uit de huuropbrengsten van

de partners;

3. vervolgens over te gaan tot feitelijke aankoop

van het pand te—

4. vervolgens over te gaan tot het aanbesteden

en doen uitvoeren van de noodzakelijke

verbouwing van dit pand en de 1e verdieping

van het bestaande pand waarin de

bibliotheek is gehuisvest;

5. met ingang van 1 januari 2020 de stelpost

69221010 - 02000 ad € 29.000,- in te zetten

als extra subsidie voor de bibliotheek zodat

men aan de huurverplichting kan voldoen.

Besloten is in te stemmen met de raadsbrief.

Besloten is de geactualiseerde beleidsregel

Uitstroompremie naar arbeid Hof van Twente

2020 vast te stellen

Besloten is de raad voor te stellen de volgende

verordeningen in te trekken:

1. Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 2008

2. Verordening persoonsgebonden budget

begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

2008

3. Verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2008

4. Verordening Wet inburgering gemeente Hof

van Twente 2007



22039 Voor-envroegschoolseN _ Besloten is de raad voor te stellen de

educatie: vaststellen 'Verordening Bijdrage Voor- en vroegschoolse

"Verordening Bijdrage educatie aan kinderopvanginstellingen Hof van

Voor- en vroegschoolse Twente 2020' vast te stellen.

educatie aan kinder-

opvanginstellingen Hof van

Twente 2020"

Vastgesteld d.d. 7 april 2020

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris,

   

: LacroiX
  

. Nauta-van Moorsel MPM


