Aan de leden van de raad,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente op
dinsdag 28 november 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, de Höfte 7 te Goor.
Onderstaand treft u de agenda aan.
De voorzitter,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
OPENING, AGENDA, SPREEKRECHT BURGERS
1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellen agenda

3.

Spreekrecht burgers
Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat
onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.

Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over
de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de
raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder
vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
 over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of
heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
 over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan
of kon worden ingediend.

BESLUITENLIJST EN INGEKOMEN STUKKEN
4.

Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingen van 31 oktober 2017 en
6 en 8 november 2017

5.

Vaststellen adviezen ingekomen stukken

INFORMATIE EN VRAGEN
6.

Vragenhalfuur gemeenteraad

7.

Actieve informatieplicht college / terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen

7.1

Terugkoppeling Motie Maatwerkvervoer zorgboerderijen

RAADSBRIEVEN
8.1
8.2
8.3
8.4

Verslag archiefzorg en –beheer 2016
Verkoop gemeentewerf Goor
Raadsbrief Rekenkameronderzoek “Grip op afval”
Raadsbrief Wijziging rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

MENINGVORMEND

Spreektijd

9.

1 min.

Statutenwijziging VNG
Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd. Met deze wet
worden de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden bij de overheid gemodelleerd naar die in de
marktsector. Het burgerlijk wetboek en de Wet op de cao zijn vanaf die datum van toepassing.
Tot 1 januari 2020 is de VNG voor de sector gemeenten de partij die onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden.
Om de VNG ook in de nieuwe situatie namens de gemeenten de positie te geven om te onderhandelen over de
landelijk cao voor gemeenten is een statutenwijziging van de statuten van de VNG noodzakelijk.

10.

Vervolgonderzoek aandeelhouderschap Twence

4 min.

In april 2017 is besloten het aandeelhouderschap te continueren, Twence in te zetten als
duurzaamheidsbevorderaar en het gewone aandeelhouderschap van Münster mogelijk te maken.
Op grond van deze besluitvorming zijn drie vraagstukken nader uitgewerkt in het besluitvormingsdocument
“Vervolgonderzoek aandeelhouderschap Twence”:
1. Onderzoek mogelijkheden inzet Twence als duurzaamheidsbevorderaar
2. Vervolgonderzoek en onderhandelingen aandeelhouderschap Münster
3. Onderzoek uittredingsmogelijkheden en -voorwaarden individuele aandeelhouders
Voorgesteld wordt in te stemmen met uitwerking van het Vervolgonderzoek aandeelhouderschap Twence.

11.

Nota reserves en voorzieningen 2017 en Nota afschrijvingsbeleid 2017

3 min.

De Nota reserves en voorzieningen dient met name vanwege enkele wijzigingen in de voor gemeenten geldende
boekhoudvoorschriften te worden geactualiseerd.

BESLUITNEMEND
12.

Belastingverordeningen 2018
De belastingverordeningen dienen conform de vast te stellen programmabegroting jaarlijks aangepast te
worden. Ten gevolge hiervan wordt aan de gemeenteraad de belastingverordeningen ter vaststelling
voorgelegd.

1 min.

