
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 1 juni 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 0549044 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
26 mei 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1 0548806 Overgangstermijn 
Huishoudelijke 
Ondersteuning (HO) 
 

Groot, Rene  Besloten is de op 1 juli 2014 vastgestelde 
overgangstermijn te verlengen tot en met 12 juli 
2015. 

B.2 0548810 Evaluatie 
Inkoopproces Wmo en Jeugd 
2014 (transities) 

Groot, Rene  Besloten is: 
1. kennis te nemen van de Rapportage evaluatie 

inkoopproces 2014 en de daarin genoemde 
conclusies en aanbevelingen over te nemen 

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

B.3 0549162 Monitor Sociaal 
Domein Transities "Vier 
maanden onderweg" 
 

Groot, Rene  Besloten is in te stemmen met de monitor en deze 
naar de raad te sturen. 

B.4 0548608 Inzet HHT Yilmaz-
Alkan, Nora  

Besloten is: 
1. toe te staan de HHT af te nemen bij de alfahulp 

door PGB-cliënten met een indicatie HO 
2. de gemeentelijk bijdrage HHT aan PGB-cliënten 

met een indicatie HO te bepalen op een bedrag 
van € 9,15. 
 

C.1 0548104 Wijziging in de 
Beleidsregel inschrijvings-
criteria bouwgrond Hof van 
Twente. 

Prins, 
Jeanette  

Besloten is in te stemmen met de wijziging van de 
beleidsregel in: personen die eerder bouwgrond 
hebben verkregen kunnen zich opnieuw inschrijven 
nadat de zelfbewoningseis van 2 jaar is verlopen. 

 
 



       
       

 

D.1 0524833 erfpachtscanon vv 
Rood Zwart 

Slagers, 
Martin  

Besloten is: 
1. in te stemmen met het in het taxatierapport 

genoemd bedrag ad € 21.017 als erfpachtcanon 
met Stg. Twickel 

2. de verzwaring van de canon mee te nemen bij 1e 
berap 2015, autonome ontwikkeling 

3. in afwijking van het collegebesluit d.d. 16 juni 
2014 de looptijd van de huidige erfpachtovereen-
komst niet aan te passen 

4. akkoord te gaan met de nieuwe ondererfpacht-
overeenkomst met vv Rood Zwart 

5. de kosten van het opmaken van de nieuwe 
ondererfpachtovereenkomst voor rekening van vv 
Rood Zwart te brengen. 

6. kennis te nemen van hetgeen in de model-akte 
van borgtocht is opgenomen en te besluiten om 
onder de in deze akte van borgtocht vermelde 
voorwaarden onherroepelijk en onvoorwaardelijk 
borg te staan jegens BNG Bank voor de juiste 
nakoming van alle verplichtingen van vv Rood 
Zwart uit hoofde van de lening, overeenkomstig 
de model akte van borgtocht, een en ander tot 
een maximum bedrag van EUR € 330.000,-- (te 
vermeerderen met de pro rata parte aan dit 
bedrag toe te rekenen boeten, kosten en 
wettelijke en overeengekomen renten). 

    

    
 

   
Vastgesteld d.d. 9 juni 2015, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 


