
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 12 mei 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 0547023 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
6 mei 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1 0546692 Mandatering van de 
voorzitter van de bestuurs-
commissie OZJT van de 
Regio Twente tot 
ondertekening van de 
ontbinding van de 
raamovereenkomsten met 
zorgaanbieders Wmo en 
Jeugdhulp 

Groot, Rene  Besloten is: 
1. met toepassing van het bepaalde in het artikel 

171 lid 1 jo. lid 2 van de Gemeentewet, de 
vertegenwoordiging van de gemeente, in de vorm 
van het ondertekenen van ontbinding van 
overeenkomsten inzake inkoop jeugdhulp en 
Wmo, op te dragen aan de voorzitter van de 
bestuurscommissie OZJT van de Regio Twente 

2. hieraan de voorwaarde te verbinden dat 
standaard een week voorafgaand aan de 
ondertekening, degene binnen de gemeente die 
bevoegd is tot het nemen van een beslissing tot 
ontbinding voorzien van argumenten wordt 
geconsulteerd om instemming met ontbinding 

3. de afdelingsmanager Ontwikkeling te mandateren 
om tot beëindiging van overeenkomsten 
ingevolge de Twentse aanbestedingen rond de 
decentralisaties over te gaan 
 

B.2 0546325 Financiële bijdrage 
aan Stichting Wopit voor het 
inrichten van de centrale 
ruimte van het complex aan 
de Bleekstraat in Goor 

Groot, Rene  Besloten is: 
1. een financiële bijdrage te verstrekken tot een 

bedrag van € 10.000,00 
2. de kosten te dekken ten laste van Beschermend 

wonen/Inloop GGZ, FCL 66631000 - ECL 24900 
 

B.3 0547088 Schriftelijke vragen 
creatieve werk- en denk-
ruimte voor ambtenaren 
 

Ouwehand, 
Adrie  

Besloten is de beantwoording van de schriftelijke 
vragen door te sturen aan de gemeenteraad 

C.1 0546394 Jaarverslag 2014 
Erfgoedcommissie Gemeente 
Hof van Twente 

Kramer, 
Michel  

Besloten is het jaarverslag 2014 voor kennisgeving 
aan te nemen en ter kennisname aan te bieden aan 
de gemeenteraad 
 

D.2 0546517 raadsmemo 
uitvoeringsagenda projecten 
openbare ruimte 2015 

Damveld, 
Martin  

Besloten is in te stemmen met de raadsmemo als 
antwoord op de motie van D66 en deze aan de raad 
aan te bieden 
 

 
 



       
       

 

D.3 0544320 Vaststellen 
Definitief Ontwerp Inrichten 
30 km zone Rijssenseweg 
Markelo 

Staman, 
Arjan  

Besloten is: 
1. het definitief ontwerp vast te stellen 
2. de reactienota vast te stellen 
3. het werk in overeenstemming met de 

Aanbestedingswet 2012 één op één in opdracht 
te geven aan de partij die het groot onderhoud 
wegen aanneemt 
 

D.4 0545866 Concessie reclame 
uiting abri’s (wachthokjes 
bushaltes) 

Meijer, John  Besloten is: 
1. in te stemmen met een Europese openbare 

aanbestedingsprocedure voor de exploitatie van 
de bestaande abri's voor een periode van 10 jaar 

2. deze aanbesteding gezamenlijk met de 
gemeenten Dinkelland, Haaksbergen, 
Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand, 
Tubbergen en Wierden uit te voeren 

3. de gemeente Hellendoorn namens de deel-
nemende gemeenten te laten optreden als de 
aanbestedende dienst en de inkoopcoördinator 
van de gemeente Hellendoorn te machtigen de 
aankondiging en het voornemen tot gunning, op 
basis van de door de gemeenten gezamenlijke uit 
te voeren beoordeling, bekend te laten maken 

4. het aanbod van Exterion Media voor verlenging 
van het contract af te wijzen 

5. in te stemmen met het afwijken van het 
gemeentelijk reclamebeleid 2011 

 

   
Vastgesteld d.d. 19 mei 2015, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 


