
ote 

É(Hof van 

e Twente Raadsbesluit 

  
De raad van de gemeente Hof van Twente; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; 

besluit: 

1. kennis te nemen van het locatieonderzoek voor woonwagenstandplaatsen en uitgaan 

van de daaruit voortvloeiende vijf locaties; 

2. in samenwerking met Viverion één of meerdere locaties, zoals onder 1. genoemd, 

uitwerken tot een concreet plan dat de basis vormt voor het op te stellen bestemmings- 

plan; 

3. de resultaten van de samenwerking met Viverion, waaronder de definitieve locatie- 

keuze(s), voor te leggen aan de raad van 22 juni 2021; 

4. een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen uit de algemene reserves voor de uitrol 

van dit proces inclusief procedures en participatietraject; 

5. de 1° begrotingswijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen. 

  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente 

dd.. 

De raad van Hof van Twente, 

de griffier, de voorzitter, 

mr. A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 



Gemeente 

Hof van Twente 

Provincie 

Overijssel 

Begrotingsjaar 

2021 

De raad van de Gemeente Hof van Twente besluit de Programmabegroting voor bovengenoemd begrotingsjaar als volgt te wijzigen: 

(Overzicht x € 1.000) 

Wijziging 

1 

  

  

  

  

  

  

Progr.[Omschrijving Lasten Baten 

mieuweof | verlaging van de] nieuwe raming | _ nieuwe of _ | verlaging van de | nieuwe raming 

verhoging van de| _ bestaande van het verhoging van |  bestaande van het 

bestaande raming dienstjaar | de bestaande raming dienstjaar 

raming raming 

1 |Bestuur en veiligheid € 7.295 € 785 

2 |Wonen en werken € 50 € 5.484 | € 50 € 3.070 

3 |Leefomgeving € 15.116 € 10.264 

4 |Sport, cultuur en onderwijs € 9.844 € 2.383 

5 _ |Maatschappelijke ondersteuning € 37.739 e 7.424 

6 |Algmene dekkingsmiddelen en overhead € 10.157 € 61.235 

Totaal programmabegroting € 50[€ -[e 85.635 | € 50[€ -[e 85.161 

‘Saldo resultaat begroting € - € 474 

|Controletelling totaal inclusief resultaat € so|€ € 85.635 | € so|€ -|€ 85.635               
  

Toelichting: Venwerking dekking procesworstel locatiekeuze woonwagens tlv algemene reserve 

Raadsvergadering: 13-4-2021 

B&W-vergadering: 
  3-3-2021 

  

Registratienummer: 143794 

  


