
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 21 april 2015 
 

  
 

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

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1 0544944 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
14 april 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0544819 Beëindiging 
uitbrengen gemeentegids 

Schreurs-
ten Seldam, 
Dinie  

Besloten is: 
1. met ingang van 1 januari 2016 geen 

gemeentegids meer uit te brengen 
2. hierover te communiceren via het Hofweekblad 

en onze website 
 

A.3 0544264 Regionaal 
Risicoprofiel Twente, 
Beleidsplan 2016-2019, 
Programmabegroting 2016 

Meer, Sytze  Besloten is de raad voor te stellen: 
1. een zienswijze in te dienen op de 

ontwerpbegroting 2016 VR Twente 
2. in te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel VR 

Twente en het Beleidsplan VR Twente 2016-2019 
3. in te stemmen met de jaarjaarrekening 2014 VR 

Twente 
 

A.5 0543608 Organisatiebesluit 
2015 

Klein Tank, 
Richard  

Besloten is het ontwerp-Organisatiebesluit 2015 
voorlopig vast te stellen met terugwerkende kracht tot 
1 januari 2015 en de ondernemingsraad om advies te 
vragen alvorens het Organisatiebesluit 2015 definitief 
vast te stellen 
 

C.1 0544858 Raadsvragen CDA 
met betrekking tot CPO-
projecten in Hof van Twente 

Kip, Jeroen  Besloten is in te stemmen met de beantwoording van 
de vragen van het CDA met betrekking tot CPO-
projecten in Hof van Twente 
 

D.1 0544804 Rentetoevoeging 
aan Reserve bodemsanering 

Janssen, 
René  

Besloten is de raad de raadsmemo Berekening 
rentetoevoeging aan de Reserve bodemsanering aan 
te bieden. 
 

 
 



       
       

 

D.2 0538520 Urgente 
rioolvervanging Slotsweg te 
Hengevelde 

Kok, Erwin  Besloten is: 
1. kennis te nemen van de gestarte voorbereidingen 

voor het vervangen van het kapotte riool in de 
Slotsweg te Hengevelde 

2. in te stemmen met het leggen van een 
hemelwaterriool in de Slotsweg in combinatie met 
vervangen van het kapotte riool genoemd onder 
adviespunt 1 

3. voor de voorbereiding en uitvoering van de 
maatregelen genoemd onder de adviespunten 1 
en 2 een krediet van €180.000 beschikbaar te 
stellen en daarvan €165.000 ten laste te brengen 
van het Raamkrediet vGRP 2013  en €15.000 ten 
laste van product Wegen-elementen verharding 

4. het aannemingsbedrijf NTP Groep uit Enschede 
opdracht te geven voor het vervangen van het 
kapotte riool en leggen van hemelwaterriool in de 
Slotsweg 

5. de manager Openbare Ruimte volmacht te 
verlenen voor het verstrekken van de opdracht 
aan de aannemer, mits de kosten binnen het 
budget passen 
 

D.3 0538683 Rioolrenovatie 
Langestraat e.o. en 
Ranninkstraat e.o. te Delden 

Westhuis, 
Tom  

Besloten is: 
1. in te stemmen met het renoveren van de 

rioolstrengen in de Langestraat e.o. en in de 
Ranninkstraat e.o. te Delden; 

2. in te stemmen met het starten van de 
voorbereiding en de uitvoering van de 
rioolrenovatie conform het projectplan 
“Rioolrenovatie Langestraat e.o. en Ranninkstraat 
e.o. te Delden”; 

3. voor de voorbereiding en uitvoering van de 
maatregelen genoemd onder adviespunt 1 een 
krediet van € 492.000,--, beschikbaar te stellen 
en dit bedrag volledig ten laste te brengen van 
het Raamkrediet 2014 van het vGRP2013-2015. 

4. in te stemmen met het doorlopen van een 
meervoudige onderhandse aanbesteding voor de 
uitvoering van de maatregelen die onder punt 1 
zijn genoemd; 

5. de manager Openbare Ruimte volmacht te 
verlenen voor het verstrekken van opdracht mits 
de kosten na aanbesteding binnen het budget 
passen. 

 
 

 
Vastgesteld d.d. 28 april 2015, 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


