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115842 De besluitenlijst van de

113902

112973

115288

112934

vergadering van B&W d.d.

19 januari 2021

Advies bij agendastukken

Algemeen Bestuur Regio

Twente 27 januari 2021

Mogelijkheid wensen en

bedenkingen in te dienen

op concept statuten van de

stichting Twente Board en

de bestuursovereenkomst

tussen de colleges van

B&W

Decembercirculaire 2020

Beantwoorden schriftelijke

vragen CDA over zonne-

energie in Hof van Twente

Voorstel

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

Besloten is kennis te nemen van de

agendastukken van het Algemeen Bestuur

van Regio Twente op 27 januari en het

ambtelijk advies daarbij en de door de

vertegenwoordiger van de gemeente in het

Algemeen Bestuur in te nemen positie te

bespreken.

Besloten is:

1. de raad voor te stellen geen wensen en

bedenkingen in te dienen tegen de

oprichting van de stichting Twente

Board bij het Algemeen Bestuur van

Regio Twente

2. bij instemming van de raad als college

het Dagelijks Bestuur van Regio Twente

te laten weten tot tekening van de

Bestuursovereenkomst over te willen

gaan onder voorbehoud van de bijdrage

van € 7,50 per inwoner in de jaren 2023

en 2024.

Besloten is:

1. _ kennis te nemen van de effecten van de

decembercirculaire gemeentefonds

2020 en de gemeenteraad te informeren

door middel van een raadsbrief.

2. de budgettaire uitwerking mee te nemen

in de jaarrekening 2020 en de 1e

bestuursrapportage 2021.

Besloten is de vragen van het CDA over

zonne-energie in Hof van Twente te

beantwoorden



105853 Subsidie 2021 voor | Besloten is:

Stichting Salut - Welzijn 1. de subsidie aanvraag van Salut

gedeeltelijk te honoreren en voor 2021

een subsidie te verlenen tot een bedrag

van € 1.740.404 zoals omschreven in

deze nota;

de subsidie aanvraag niet te honoreren

tot een bedrag van € 128.358 in

afwachting van evaluatie en gesprekken

over structurele bezuinigingen.

115307 VerwevenheidZorsen Besloten is:

Criminlatiteit 1. kennis te nemen van het rapport

verwevenheid zorg en criminaliteit van

het Informatie Knooppunt Zorgfraude;

2. _ de raad hierover door middel van een

raadsbrief te informeren

115127 Ontwikkeling Tuindorp Besloten is de beantwoording van de

Goor raadsvragen door te sturen naar de griffie met

het verzoek de beantwoording voor te leggen

aan de raad.

113679 Besluit maatschappelijke Besloten is het Besluit maatschappelijke

ondersteuning 2021 ondersteuning Hof van Twente 2021 met

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021

vast te stellen.

112969 Veilig Thuis Twente: | Besloten is in te stemmen met de raadsbrief.

raadsbrief uitkomsten

onderzoek en maatregelen

Vastgesteld d.d. 2 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemgester,
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