
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 10 november 2015 
 

  
 

 Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
P. van Zwanenburg 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
H.J. Scholten  
mr. G.S. Stam 
 

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1 0566534 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
3 november 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1 0566615 Machtiging in 
dagvaarding kort geding door 
Brookhuis Pesonenvervoer B 
inzake volume uitval door 
regiotaxi. 

Groot, Rene  Besloten is: 
1. verweer te voeren in voormeld rechtsgeding en 

elke noodzakelijke proceshandeling te verrichten, 
welke het belang van de zaak vordert 

2. voor zover nodig alle handelingen reeds verricht 
in verband met het voeren van verweer door of 
namens de gemeente hierbij te bekrachtigen 

3. de heer mr. R. Blom, werkzaam bij Damsté 
advocaten en notarissen, last en volmacht te 
geven om de gemeente Hof van Twente in de 
onderhavige procedure te vertegenwoordigen, 
zulks in de ruimste zin van het word 

4. de heer B. Hooge Venterink, werkzaam bij de 
gemeente Hellendoorn te machtigen om de 
gemeente Hof van Twente te vertegenwoordigen 
tijdens de zitting 

 

B.2 0565762 Protocol maatwerk-
voorziening Huishoudelijke 
Ondersteuning 13 Twentse 
gemeenten 2015 
 

Yilmaz-
Alkan, Nora  

Besloten is het protocol maatwerkvoorziening 
Huishoudelijke Ondersteuning 13 Twentse 
gemeenten  2015 vast te stellen. 

B.3 0566746 Raadsbrief 
Kwaliteitstoets Huishoudelijke 
Hulp 
 

Broek, Tom  Besloten is de raadsbrief vast te stellen en door te 
sturen naar de raad. 

B.4 0566556 Raadsbrief 
Cultuurmakelaar en CuBaHof 

Mark, Harry  Besloten is in te stemmen met de inhoud van de 
raadsbrief m.b.t. de cultuurmakelaar en CuBaHof en 
deze door te sturen naar de raad. 
 

B.5 0563912 Project 
multifunctionele voorziening 
Markelo 0-12 

Volker, 
Clemens  

Besloten is in te stemmen met de voorgedragen 
keuzes ten aanzien van het bouwheerschap, 
implementatie voorstellen projectpartners, 
locatieverkenning, externe ondersteuning, 
naamgeving van het project en communicatie  
(persbericht en raadsbrief) 
 

 
 



       
       

 

C.1 0562432 Verzoek De 
Smulposte Goor om af te 
wijken van het reclamebeleid 

Braak, 
Guido  

Besloten is  
1. een gedoogvergunning te verlenen voor het 

plaatsen van nette reclameborden aan 
weerszijden van de weg voor de duur van één 
jaar.  

2. na één jaar de omzetcijfers te evalueren. 
 

C.2 0565644 Beslissing op 
bezwaar tegen besluit van 
19 juni 2015 inzake het 
verlenen van een omgevings-
vergunning voor het bouwen 
van een uitvaarthuis op het 
adres Diepenheimseweg 2 te 
Goor. 

Boonstra, 
Sjoerdtje  

Besloten is: 
1. het advies van de commissie voor de 

bezwaarschriften (kenmerknummer 2015-43) 
over te nemen; 

2. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren; 

3. het bestreden besluit in stand te laten. 
4. betrokkene schriftelijk te informeren 
 

C.3 0566753 raadsbrief 
onderwerpen leegstand en 
leefbaarheid in omgevings-
visie 
 

Koetsier - 
Keizer, 
Janine  

Besloten is in te stemmen met de raadsbrief en deze 
te verzenden naar de raad 

D.1 0564396 beleidsnotitie 
verduurzamen openbare 
verlichting 

Oost, 
Lieuwe  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de beleidsnotitie verduur-

zamen openbare verlichting en deze ter 
vaststelling aan te bieden aan de raad 

2. in te stemmen scenario 4 “combinatie van 
vervangingsmaatregelen” en het bijbehorende 
kostendekkingsmodel 

3. na vaststelling van de beleidsnotitie verduur-
zamen openbare verlichting in de raad de 
begrotingstechnische afwikkeling mee te nemen 
bij de eerstvolgende berap 

4. voor de innovatieve maatregelen in 2016 een 
bedrag van € 28.000 ten laste van de reserve 
Openbare Verlichting te laten komen 

    
 

   
 
Vastgesteld d.d. 17 november 2015, 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


