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

d.d. 4 mei 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 SAE Aa Besluit

31910 De besluitenlijst van de Besloten is de besluite:

vergadering van B&W

28 april 2020

19149 Jaarverslagen Archiefzorg Besloten is:

en -beheer 2018 en 2019 & 1. in te stemmen met de verslagen

Inspectiebezoek archiefzorg en -beheer en de verslagen ter

provinciaal kennisgeving aan te bieden aan de

archiefinspecteur gemeenteraad.

2. het verslag van het Inspectiebezoek van

de provinciaal archiefinspecteur aan het

gemeentearchief op 19-09-2019 voor

kennisgeving aan te nemen.

24355 Regionaal meldpunt | Besloten is:

mensenhandel 1. aan te sluiten bij en te committeren aan

het regionaal meldpunt mensenhandel

Twente.

2. bij de integrale afweging de lokale

middelen te reserveren en in te zetten

voor de structurele bijdrage vanuit Hof van

Twente vanaf 2021 betreffende

€ 14.882,22 op jaarbasis.

30802  InformatieveiligheidsbeleidN Besloten is:

2020-2022 1. het strategisch informatieveiligheidsbeleid

2020-2022 vast te stellen

2. het op 18 juli 2017 vastgestelde

beleidsplan informatieveiligheid & privacy

te laten vervallen.

31981 Beantwoording | Besloten is de beantwoording van de vragen

raadsvragen SP door de raad vast te stellen

Asbestbodemonderzoek

(0a) Irisstraat Goor

25535 Vaststellen DO renovatie Besloten is:

Anjerstraat Goor 1. het definitief ontwerp voor de renovatie

van de Anjerstraat in Goor vast te stellen

2. de reactienota vast te stellen en de

inspraakprocedure af te ronden

3. in te stemmen met de scopewijziging en

aanvullend budget beschikbaar te stellen



32088

31312

29886

32203

Bijdrage project "Klein

erfgoed met een grote

geschiedenis"

IKC Magenta: overdracht

gebouw/perceel aan

Brigantijn/KDV Hof van

Twente, Langestraat 118

a/b, Delden, aanpassing

naamgeving kinderopvang.

Monitor Sociaal Domein,

Um 1e kwartaal 2020

Raadsbrief Stichting OPO

Hof van Twente:

meerjarenbegroting

2021/2022

Vastgesteld d.d. 12 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Hof v:

de secretaris,

-

°drsD. Lacroix drs,

Twente,

de burgefngester

G

 

 

Besloten is in te stemmen met een bijdrage

van € 10.000 vanuit het budget Plattelands-

ontwikkeling 2020 als cofinanciering voor het

project “Kleine Erfgoedelementen met een

grote geschiedenis”.

Besloten is in te stemmen met wijziging van

naamgeving in adviesnota van 21 april 2020

(CEES 10561), te weten Stichting

Kinderopvang Hof van Twente (oud) wordt

gewijzigd in Stichting Kinderopvang Borne te

Borne (nieuw).

Besloten is de Monitor Sociaal Domein tot en

met 1e kwartaal 2020 ter kennisgeving naar

de gemeenteraad te sturen.

Besloten is met inachtneming van een enkele

aanpassing in te stemmen met de raadsbrief.

M. Nauta-van Moorsel MPM


