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

d.d. 7 juli 2020

Aanwezig:

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

drs. W.J.H. Meulenkamp

drs. D. Lacroix

 Afwezig:

H.J. Scholten

P. van Zwanenburg

Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel

60445 De besluitenlijst van de Besloten is de besluitenlijst vast te stellen.

vergadering van B&W d.d.

30 juni 2020

30638 meer (be)leven op | Besloten is:

begraafplaatsen 1. in te stemmen met het biodivers

inrichten van het algemene

herdenkingspark begraafplaats Goor.

2. _ de kosten hiervan te dekken uit:

e  een eenmalige bijdrage van € 19.500,—

uit het budget biodiversiteit.

. een eenmalig bijdrage van € 10.000,--

uit het budget groen/begraafplaats

onderhoud.

29522 Ecologisch berm- en e  Besloten is in te stemmen met:

slootbeheer in relatie tot 1. _ voor het afvoeren van maaisel in 2020

het programma eenmalig € 70.000,- beschikbaar stellen

biodiversiteit vanuit de agenda Biodiversiteit;

2. _ het beschikbaar stellen van € 30.000,-

uit de agenda biodiversiteit t.b.v. een

plan van aanpak voor het verder

optimaliseren van het ecologisch berm-

en slootbeheer, op te stellen door een

ecologisch adviesbureau;

3. op basis van het plan van aanpak te

bekijken welke financiële middelen in de

toekomst nodig zijn om deze werkwijze

voort te zetten

4. het heroverwegen van het eerder

genomen besluit en de laagdebiet

watergangen alsnog van beide

waterschapen over te nemen op basis

van een gerichte "kaartanalyse";

5. _ het hiervoor beschikbaar stellen van €

7.500 voor de beheerkosten van de

laagdebiet watergangen in 2020 uit het

programma biodiversiteit en het

structureel verhogen van het budget

voor beheer en onderhoud van bermen

en sloten met €7.500 met ingang van

2021

58632 Beantwoording schriftelijke Besloten is n te stemmen met de

vragen dorpsplein Markelo beantwoording van de schriftelijke vragen

54068  vrijgeven ontwerp - e Besloten is het bestemmingsplan Markelo ter

bestemmingsplan Markelo inzage te leggen gedurende 6 weken.
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Afwijking Inkoop en

aanbesteding en

opdrachtverlening

Landschap coördinatie aan

Landschap Overijssel

Verlenen tijdelijk

ondermandaat

werkcoaches team werk en

inkomen

Stichting Openbaarprima

onderwijs Hof van Twente:

herbenoeming Raad van

Toezicht,F

Inspectie van het

onderwijs:

Jaarverantwoording

kinderopvang 2019

Vastgesteld d.d. 14 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Hof v:

de secretaris,

T dr$-D. Lacroix drs,

Twente,

de bur stel

//[ÎÎ'P"

   

Besloten is tot opdrachtverlening door onder

toepassing van artikel 3.6 van het gemeente-

lijke Inkoop en Aanbestedingsbeleid af te

wijken van de meervoudige onderhandse

aanbesteding

Besloten is gedurende de periode van 1 julí

2020 tot en met 31 december 2020

ondermandaat te verlenen aan

allen werkzaam als

werkcoach bij de gemeente Hof van Twente,

voor het behandelen van een uitkerings-

aanvraag op grond van de Participatiewet en

het al dan niet verlenen van bijstand aan

personen hier te lande voor de voorziening in

de noodzakelijke kosten van het bestaan

Besloten is de raad voor te stellen

Eet terugwerkende kracht

ingaande 1 juli 2020 te herbenoemen als lid

van de Raad van Toezicht van de stichting

(OPO Hof van Twente.

Besloten is in te stemmen met:

1. _ de verhoging van de inspecties

gastouders per 1 januari 2021 naar

20%;

2. de vaststelling van de Jaarverant-

woording kinderopvang 2019;

3. het versturen van een aangepaste

raadsbrief, waarin de gemeenteraad

ingelicht wordt over de werkzaamheden

Wet kinderopvang in het jaar 2019 (de

burgemeester heeft mandaat voor de

aanpassingen)

4A.M. Nauta-van Moorsel MPM


