
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  28 oktober 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  A.M. Ouwehand, Ontwikkeling  

Onderwerp:  Afhandeling aantal vragen vanuit de commissie Algemeen 

 

1. Aanleiding 

In de commissie Algemeen is een aantal vragen aan de orde geweest, die nog niet (volledig) 

zijn beantwoord. Hieronder wordt antwoord gegeven op deze vragen. 

2. Inhoudelijke mededelingen 

Positie SWO in transities 

Momenteel heeft de SWO een rol in het Meldpunt Hof van Twente. Hier wordt de informatie- 

en adviesfunctie vormgegeven en wordt aan vraagverheldering gedaan. Dit zal ook na de 

transities voortgezet worden. Bovendien zijn we met de SWO in gesprek over de dooront-

wikkeling en verbreding van de cliëntondersteuning. Vanuit de gemeente is er een interim-

manager geleverd aan de SWO om hier een rol in te spelen.   

 

Alcoholmatigingsbeleid en happy fris 

Het alcoholmatigingsbeleid zal een onderdeel vormen van het lokaal gezondheidsbeleid dat op 

16 december 2014 aan uw raad wordt aangeboden. Hof van Twente heeft in beraad en 

gesprekken met Happy Fris besloten alsnog opnieuw aan te sluiten bij Happy Fris, zodat er 

regionaal op dezelfde manier gewerkt wordt.  

 

Financiering buurtsportcoaches 

De buurtsportcoach wordt gefinancierd vanuit de landelijke regeling “brede impuls voor de 

combintaiefunctionaris”.  Vanuit het ministerie is aangegeven dat dit een structurele regeling 

betreft, echter is hiervoor tot 2016 in de begroting van het ministerie geld voor opgenomen. 

Omdat het incidenteel geld betreft was het mogelijk om het mee te nemen in de 

budgetoverheveling.  


