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

d.d. 2 februari 2021

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 N EEd Voorstel

118258 De besluitenlijst van de Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

vergadering van B&W d.d.

26 januari 2021

118416 Inhuur beveiligersiv.m. Besloten is

toezicht corona- 1. tot 1 juli 2021 gebruik te maken van

maatragelen beveiligers van RJ Safety & Security

voor het toezicht op de

coronamaatregelen, dit ter

ondersteuning en ontlasting van onze

gemeentelijke Boa's.

2. het persbericht aan te passen

116503 Tweede | Besloten is:

Kamerverkiezingen 2021 1. Voor de Tweede Kamer verkiezingen op

17 maart 2021 27 stembureaus aan te

wijzen en 6 early voting-stembureaus

voor maandag 15 enn dinsdag 16 maart

2021

2. Het afdelingshoofd Sociaal Domein

(voorheen Publiekscentrum) te

mandateren om afgiftepunten voor het

briefstemmen aan te wijzen

3. _ Het afdelingshoofd Sociaal Domein

(voorheen Publiekscentrum) te

mandateren om stembureauleden te

benoemen.

4. De vergoedingen voor de leden van de

stembureaus als volgt vast te stellen:

. €200 voor een voorzitter

. €175 voor een stembureaulid

. €75 voor een teller

115173 Continuering en | Besloten is

bekostiging van de 1. in te stemmen met continuering en

Twentse regionale SROI- bekostiging van de Twentse regionale

aanpak SROl-aanpak in 2021;

2. de bijdrage van Hof van Twente van

€8.651,24 ten laste te brengen van FCL

66232010 / ECL 29900

115169 Uitvoeringsplan Werkplein Besloten is in te stemmen met het

Twente 2021 Uitvoeringsplan Werkplein Twente 2021



111619 Regeling specifieke | Besloten is:

uitkering ventilatie in 1. kennis te nemen van de regeling

scholen (SUVIS), ministerie Regeling Specifieke uitkering ventilatie

van financiën; informatie, in scholen (SUVIS) en

voorwaarden aanvraagprocedure;

2. _ inte stemmen met de (aanvullende

gemeentelijke) voorwaarden, onder

andere dat er geen gemeentelijke

bijdrage/cofinanciering (70% van de

kosten) wordt verleend en dat voldaan

moet worden aan de SISA-eisen van

gemeente.

119035 Vragen gemeenteraadoverl Besloten is in te stemmen met de

Beleidsplan gemeentelijke beantwoording van de door de raad gestelde

schuldhulpverlening vragen over het Beleidsplan gemeentelijke

schuldhulpverlening.

Vastgesteld d.d. 9 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemegster,

e

   
d

D-Laerox drs.

   

auta-van Moorsel MPM


