
Aanvrager Voorstel

 
106212 De besluitenlijst van de Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

vergadering van B&W d.d.

15 december 2020

98453 Pilotbodycamstbvde Besloten is:

standaarduitrusting van de 1. gelet op het advies van de Onder-

boa's nemingsraad in te stemmen met de pilot

bodycams t.b.v. de standaarduitrusting

van de boa's.

2. _ overte gaan tot definitieve aanschaf van

de bodycams indien de pilot succesvol

blijkt.

107908 Aansluiting | Besloten d.d. 29 december 2020 is de raad

werkgeversvereniging voor te stellen:

Veiligheidsregio Twente 1. geen wensen en bedenkingen bij het

algemeen bestuur van de

Veiligheidsregio Regio Twente kenbaar

te maken ten aanzien van de aansluiting

bij de Werkgeversvereniging

Samenwerkende Veiligheidsregio's

(Wvsv)

2. het algemeen bestuur van de VRT op de

hoogte te brengen van het feit dat de

raad van de gemeente Hof van Twente

geen gebruik maakt van de mogelijkheid

wensen en bedenkingen kenbaar te

maken.



103900 Kindcentrum Markelo: Besloten is:

overdracht schoolgebouw 1. in te stemmen met splitsing in

en perceel aan appartementsrechten Kindcentrum

schoolbesturen OPO HvT Markelo ten behoeve van overdracht

(De Zwaluw) en Brigantijn aan het schoolbestuur stichting OPO

(De Welp), verkoop aan HvT, stichting Brigantijn en stichting

Kinderopvang Borne (Hof Kinderopvang Borne, inclusief het

van Twente) vestigen van specifieke

erfdienstbaarheden (recht van overpad

Stichting OPO HvT, stichting Brigantijn

en stichting Kinderopvang Borne.

2. overeenkomstig de bepalingen in de

Wet op het primair onderwijs over te

dragen het schoolgebouw en perceel

aan de Koekoekslaan 24 respectievelijk

Koekoekslaan 2b (overeenkomstig

gemarkeerde kaart) aan stichting OPO

HvT en stichting Brigantijn.

3. aan stichting Kinderopvang Borne te

verkopen, het gebouw en perceel aan

de Koekoekslaan 2c te Markelo

(overeenkomstig gemarkeerde kaart),

onder de voorwaarde dat de gemeente

in alle gevallen het recht van eerste

koop heeft.

4. het 'om niet' overdragen van een strook

van circa 2 meter diep en 12 meter

breed ter hoogte van achterzijde pand

M Wehmekamp 1 te Markelo aan

de eigenaarNMgelet

op de constructieve houding gedurende

het hele proces.

5. _ de datum van de overdracht onder b.

Um d. in overleg met de partijen te

bepalen.

Vastgesteld d.d. 12 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgerpeester,

”drs:D: Lacroix drsH.AM. Nauta-van Moorsel MPM


