
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 17 maart 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 0540655 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
10 maart 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0540401 
Uitvoeringsprogramma 
Integrale Veiligheid 2015 

Bent-de 
Bont, 
Wendy  

Besloten is: 
1. het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 

2015 "Veilig en leefbaar Hof van Twente" vast te 
stellen 

2. de gemeenteraad te informeren door middel van 
een raadsmemo. 
 

B.1 0538733 Aanvulling 
Mandaatbesluit 2014 

Djodikromo, 
Daisy  

Besloten is de “Aanvulling Mandaatbesluit 2014” vast 
te stellen en de "Aanvulling op het mandaatbesluit 
2014" vastgesteld op 13-01-2015 in te trekken 
 

B.2 0540170 Stichting Openbaar 
primair onderwijs Hof van 
Twente: definitieve afspraken 
overdracht percelen van 
gemeente naar 
schoolbestuur v.v. 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de overdracht van de percelen 

van de gemeente naar het schoolbestuur en 
omgekeerd 

2. in te stemmen met de (concept-)notariële akte 
3. de uitgaven mee te nemen bij de 1ste 

bestuursrapportage 2015 
 

C.1 0539702 Zienswijze ontwerp-
beheerplan Natura 2000-
gebied de Borkeld 

Hazenkamp, 
René  

Besloten is:  
1. in te stemmen met de opgestelde zienswijze over 

het ontwerp-beheerplan Natura 2000-gebied de 
Borkeld. 

2. in te stemmen met toezending van de zienswijze 
aan het Ministerie van Economische Zaken te 
Den Haag. 

3. in te stemmen met het raadsmemo en toezending 
aan de gemeenteraad. 
 

C.2 0539726 Eindrapportage 
IMG-programma 
duurzaamheid 

Hazenkamp, 
René  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de inhoudelijke 

eindrapportage project Duurzaamheid 
2. de eindrapportage aan te bieden aan de provincie 

Overijssel 

 
 



       
       

 

C.3 0539777 Zienswijze 
conceptnotitie Reikwijdte en 
Detailniveu Plan-mer 
Structuurvisie Ondergrond 

Hazenkamp, 
René  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de opgestelde zienswijze over 

de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau Plan-
mer Structuurvisie Ondergrond 

2. de zienswijze toe te zenden aan het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, Directie Participatie 
te Den Haag 

3. in te stemmen met toezending van de zienswijze 
in afschrift aan de Commissie voor de m.e.r. 

4. in te stemmen met de brief zeggenschap 
ondergrond en verzending ervan via de Regio 
Twente aan de ministers van Economische 
Zaken en Infrastructuur en Milieu 

5. in te stemmen met de raadsmemo en toezending 
aan de gemeenteraad 

    

    
 

Vastgesteld d.d. 24 maart 2015, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


