Aanwezig – raadsvergadering 6 november 2017, van 18.00 tot 21.40 uur
raadsvergadering 8 november 2017, van 19.30 tot 22.25 uur
CDA

P.A.M. Ankersmid, R.H.J. Buschers, C.J.H. Doeschot-Workel, P.M.I.M. Gerritsjans, A.H. Mulder MSc, Y.T. Nijhof-Sander
(fractievoorzitter), A.J.M. Pierik, M.M.B. Uitdewilligen, A. Zandvoort

PvdA

J.W.M. ter Avest, R. Bergman, P.W. Hilbrink-Dekker, F. Rijkens (fractievoorzitter)

VVD

G. Bruins-Veltkamp (fractievoorzitter), J.B. Elbert, drs. T.W. Reijnders, E.A.M.T. te Riele-Ottenschot

Gemeente
Belangen
D66

B.J. Nijenhuis, J. Rohaan-Vlijm (fractievoorzitter), J.W. Titshof-Leushuis

SP

J.C.H. Kalter QC (fractievoorzitter), J.F. Stevens

Portefeuillehouders

P. van Zwanenburg, drs. W.J.H. Meulenkamp, H.J. Scholten

Afwezig

--

Voorzitter

Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Ondervoorzitter

J. Rohaan-Vlijm

Griffier

Mr. A. Venema

Besluitenlijst

J. Morsink-Kamp

A. Olde Reuver of Briel-Bosveld (fractievoorzitter), C. Vinkenvleugel, A.R. de Visser

BESLUITENLIJST gemeenteraad Hof van Twente, 6 en 8 november 2017
Onderwerp
1.
Opening en mededelingen

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Dhr. RIJKENS spreekt zijn ongenoegen uit dat de
uitzending via Hofstreek FM pas om 20.00 uur wordt
gestart.

3.

Spreekrecht burgers

Hiervoor heeft zich niemand gemeld.

4.

Vragenhalfuur
gemeenteraad



Mevr. HILBRINK (PvdA): in de uitgangspunten
sociaal domein is vastgesteld dat de cliënt centraal
staat centraal, de patiënt uit zijn isolement wordt
gehaald en mantelzorgers worden ontlast. Waarom is
het vervoer van de zorgboerderijen ondergebracht bij
het Rode Kruis? Zijn de zorgboerderijen verplicht
om over te stappen of kunnen ze ontheffing krijgen?

Wethouder VAN ZWANENBURG antwoordt dat dit
uitvoering is van het raadsbesluit van oktober 2016 over
de Regionale vervoersvisie. Daarbij is besloten het
vervoer naar de dagbesteding in Hof van Twente in eigen
hand te houden en het, Rode Kruis heeft het opgepakt als

Stemming

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden
alternatief plan. Vervoer wordt vanuit een centraal punt
georganiseerd, daarom kunnen de zorgboerderijen geen
ontheffing krijgen.


Mevr. HILBRINK (PvdA): deelnemers aan de
dagbesteding hebben veel structuur nodig, het is een
kwetsbare groep. De eigenheid van de
zorgboerderijen wordt ook aangetast, hoe is dat
overleg gegaan? Jammer dat juist dit maatwerk
verdwijnt, het heeft ook consequenties voor de
administratie van de zorgboerderijen.

Wethouder VAN ZWANENBURG zegt toe om vóór 1
januari a.s. in overleg te gaan met de zorgboerderijen en
het Rode Kruis.
5.

Actieve informatieplicht
college / terugkoppeling
Gemeenschappelijke
Regelingen



Mevrouw ROHAAN meldt dat op 1 november jl. in
het presidium Twenteraad is gesproken over een
introductiebijeenkomst 2018 van de nieuwe raden.
Ze heeft zich aangemeld voor de evaluatie op 14
november a.s.
Op 23 november a.s. is er een Twentse
Raadsledenbijeenkomst over de nieuwe Agenda voor
Twente, met toelichting op de financiën. Er is een
motie van Hellendoorn over Innovatie, € 2,5 miljoen.
Hierover volgt een advies van het bestuur. Ze pleit
voor een beter samenspel tussen Presidium
Twenteraad en het AB van de Regio Twente.

Wethouder VAN ZWANENBURG merkt op dat het voor
het AB ook lastig is, hij zegt een procesnotitie toe.
De vier punten van de raad van Hof van Twente voor de
Agenda voor Twente zijn in de bestuurscommissie wel
naar voren gekomen.

Stemming

Onderwerp
6.
Programmabegroting 2018
“Naar een nieuw
evenwicht”

Besluit
Gewijzigd besluit, waarin het
amendement is verwerkt:
1. De Programmabegroting 2018
“Een nieuw Evenwicht” vast te
stellen met inachtneming van
punt 2.
2. Bij Nieuw beleid begroting
2018 wordt het onder nr. 13
t.b.v. Wijkvoorziening Het
Doesgoor opgenomen bedrag
van € 70.000 aangevuld met €
100.000, zodat dit bedrag voor
2018
€ 170.000 wordt.

Toezeggingen / bijzonderheden
 Mevrouw BRUINS (VVD): dient het volgende
amendement in, mede ondertekend door CDA en
PvdA: Wijkvoorziening Het Doesgoor.
 De heer RIJKENS (PvdA): dient de volgende moties
in:
nr. 1 Mogelijkheid verplaatsing ABZ-diervoeders.
De motie is mede ondertekend door de SP.
nr. 2 Transformatie zorg en doorverwijzing door
huisartsen.
nr. 3 Uitbreiding capaciteit Handhaving.
nr. 4 Maatwerkvervoer zorgboerderijen. De motie is
mede ondertekend door GB, D66, SP, VVD en CDA.
 Mevrouw ROHAAN (GB): dient de volgende motie
in: nr. 5 AED-subsidies. De motie is mede
ondertekend door PvdA, D66 en SP.
 Mevrouw OLDE REUVER OF BRIEL (D66) dient
de volgende motie in:
nr. 6 Betaalbare huurwoningen voor jongeren. De
motie is medeondertekend door SP, CDA en VVD.
 De heer KALTER (SP) dient de volgende motie in:
nr. 7 Maatschappelijke initiatieven / sociaal
economische participatie. De motie is mede
ondertekend door D66, PvdA, CDA, VVD en GB.

Stemming
Amendement:
Bij het kopje Concreet
wordt de zin “Uiteindelijk
beslist het college welk
bedrag beschikbaar wordt
gesteld” geschrapt.
Het amendement wordt
met algemene stemmen
aangenomen.
Voorstel: met
inachtneming van het
amendement wordt de
begroting met algemene
stemmen aangenomen.
Motie nr. 1 Mogelijkheid
verplaatsing ABZDiervoeders. De titel van
de motie wordt gewijzigd
in “Mogelijkheid en
onmogelijkheid
verplaatsing ABZDiervoeders”.
De heren Nijenhuis en
Zandvoort hebben
plaatsgenomen op de
publieke tribune.
De motie is met algemene
stemmen aangenomen.
Motie nr. 2
Transformatie zorg en
doorverwijzing door
huisartsen.

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden

Stemming
In het dictum wordt de
zin achter het eerste
aandachtstreepje
gewijzigd als volgt: “In
het 1e kwartaal, uiterlijk
het 2e kwartaal van 2018,
tot afspraken in deze zin
te komen met bijv. één
voorziening in een grotere
plaats en één voorziening
in een kleinere plaats”.
De motie wordt met
algemene stemmen
aangenomen.
Motie nr. 3
Uitbreiding capaciteit
handhaving.
Met de stemmen van de
fracties van PvdA en SP
vóór; en de stemmen van
de fracties van CDA,
VVD, GB en D66 tegen,
wordt de motie met 6
stemmen vóór en 19
stemmen tegen,
verworpen.
Motie nr. 4
Maatwerkvervoer
zorgboerderijen.
Het dictum van de motie
wordt gewijzigd als volgt:
1. Om tot het uiterste na
te gaan alsnog het

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden

Stemming
vervoer zoals dat nu
wordt uitgevoerd
door o.a.
zorgboerderij Klein
Exterkate te
continueren en
2. Om zijn bevindingen
tijdens de raad van
28 november 2017
ter kennis te brengen
van de raad.
De motie wordt met
algemene stemmen
aangenomen.
Motie nr. 5
AED-subsidies.
Het dictum van de motie
wordt aangevuld met de
volgende punten:
 De regie te nemen
om tot afstemming te
komen tussen de
diverse AEDorganisaties om
mogelijk
gezamenlijk in te
kopen;
 In overleg te treden
met de
gesubsidieerde AEDorganisaties en
inzicht te krijgen
waarom zij vanwege
financiële oorzaken

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden

Stemming
niet in staat zijn om
op een goede wijze
onderhoud en
exploitatie te plegen
waardoor er geen
goed werkende en
geijkte AEDapparatuur kan
worden ingezet;
 De resultaten ter
evaluatie terug te
koppelen aan de raad
aan het einde van het
1e kwartaal 2018.
De motie wordt met
algemene stemmen
aangenomen.
Motie nr. 6
Betaalbare huurwoningen
voor jongeren.
De motie wordt met
algemene stemmen
aangenomen.
Motie nr. 7
Maatschappelijke
initiatieven / sociaal
economische
participaties.
De motie wordt met
algemene stemmen
aangenomen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2017.
De griffier,

De voorzitter,

