Collegevergadering
Besluitenlijst openbaar
2 augustus 2016

Aanwezig
Afwezig

2 augustus 2016
burgemeester Theo Schouten, gemeentesecretaris Klaas Dekker, wethouder Manouska
Molema en directiesecretaris Eef Peters
wethouder Trees Vloothuis, wethouder Rob Christenhusz en wethouder Alida Renkema
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Opening

2

Notulen van de vergadering van
- 5 juli 2016 en;
- 19 juli 2016
Deze notulen worden dienovereenkomstig vastgesteld, met dien verstande dat Eef Peters in de
hoedanigheid van loco-secretaris bij de vergadering van 19 juli aanwezig was.

_
_
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INTB-16-02695
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Gezamenlijke Europese aanbesteding Wmo Trapliften
_

wethouder Rob Christenhusz

Besloten wordt:
1. een gezamenlijke openbare Europese aanbestedingsprocedure starten voor Wmo trapliften met de
gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal,
Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden voor de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari
2021 met aansluitend 2 (twee) keer een optie tot verlenging van 1 (één) jaar;
2. de gemeente Rijssen-Holten volmacht te verlenen om op te treden als aanbestedende dienst en de
werkgroep inkoop trapliften de bevoegdheid te mandateren besluiten te nemen in het kader van het
voorbereiden en uitvoeren van de aanbesteding, waaronder onder andere vallen het opstellen en het
vaststellen van het bestek, de beoordeling van de inschrijvingen en het uitbrengen van het
gunningadvies. Hiertoe de bijgevoegde Volmacht Europese aanbesteding inkooptraject Trapliften Wmo
2015 vast te stellen;
3. na het openbaar worden van de beslispunten 1 en 2, de gemeenteraad en de Participatieraad
Oldenzaal te informeren.
Samenvatting
Eind 2016 loopt de huidige overeenkomst voor de Wmo trapliften af. Dit betekent dat opnieuw moet worden
aanbesteed om de verstrekking van trapliften te waarborgen.
De gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal,
Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden besteden de trapliften gezamenlijk aan. Doel van de
aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met 1 leverancier voor de periode van 1 januari 2017
tot 1 januari 2021, met twee (2) keer een optie tot verlenging van één jaar. Publicatie van het bestek vindt
plaats op 2 augustus 2016.
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INTB-16-02664
wethouder Rob Christenhusz
Afdeling Stadswerken
Vervanging dak manege aan de Bornsedijk
_
Besloten wordt:
1. een bijdrage van € 25.000,00 ter beschikking te stellen als bijdrage voor vervanging van het dak bij de
manege aan de Bornsedijk;
2. vooruitlopend op besluitvorming in de gemeenteraad toestemming te geven om te starten met de
werkzaamheden en de raad te informeren in de 2e burap 2016;
3. de brief aan de manege/ SPO vast te stellen en te verzenden.
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Samenvatting
Naast sportpark de Thij ligt de manege van Stichting Paardensport Oldenzaal. Het kunstgrasveld van
sportpark de Thij grenst direct aan de manege. Afgelopen jaren is gebleken dat ballen, ondanks de
verhoogde ballenvanger, het dak van de manege bereiken. Met als gevolg dat er regelmatig schade en
onveilige situaties ontstaan.
Als eigenaar van het sportpark de Thij is de gemeente verantwoordelijk voor het treffen van voldoende
maatregelen, zodat onveilige situaties worden voorkomen. Daarom moeten er maatregelen getroffen
worden. Dit kan door het extra verhogen van de ballenvanger of het verstevigen van de constructie van het
dak. Het verstevigen van het dak levert het beste resultaat. Het college heeft daarom besloten een bijdrage
van € 25.000,- te doen bij vervanging van het dak van de manege.
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INTB-16-02687
wethouder Rob Christenhusz
Afdeling Stadswerken
Algemene vergadering aandeelhouders Sport Oldenzaal bv
_
Besloten wordt:
1. de wethouder Financiën en de burgemeester deel te laten nemen aan de AVA van Sport Oldenzaal bv;
2. de wethouder Sport te belasten met de inhoudelijke afstemming met Sport Oldenzaal bv ten behoeve
van de exploitatie.
Samenvatting
Sport Oldenzaal bv is opgericht. Deze is belast met de exploitatie van Sportcentrum Vondersweijde.
Onderdeel van het verder inrichten van de bv is het vaststellen van de personen die deelnemen aan de
algemene vergadering van aandeelhouders.
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INTB-16-02688
wethouder Alida Renkema
Afdeling Beleid en Ontwikkeling
Beslissing op bezwaar planschade bestemmingsplan 'Gezondheidscentrum Haverstraat'
_
Besloten wordt:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften, kamer ARV over te nemen en het bezwaarschrift van
de heer F. Agteres van Fokko Agteres Advies in Ruimtelijke Ordening, namens Ottenhof Beheer B.V.
tegen het collegebesluit van 22 december 2015 ongegrond te verklaren;
2. de bestreden beslissing in stand te laten.
Samenvatting
Op 22 december 2015 heeft het college het verzoek om planschade van Ottenhof Beheer B.V. tegen het
bestemmingsplan 'Gezondheidscentrum Haverstraat' afgewezen. Tegen dit besluit heeft betrokkene een
bezwaarschrift ingediend. De commissie bezwaarschriften, kamer ARV heeft het college geadviseerd om
dit bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies overgenomen en het bezwaarschrift
ongegrond verklaard.
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