
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 22 december 2015 
 

  
 

 Aanwezig: 
P. van Zwanenburg (voorzitter) 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
H.J. Scholten  
M.J.M. Aalbrecht (loco-secretaris) 
 
Afwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
mr. G.S. Stam 
 

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1 0572096 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
15 december 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1 0571948 Schriftelijke reactie 
op brief Ministerie van VWS 
met betrekking tot toepassing 
van de Huishoudelijke Hulp 
Toelage (HHT) 

Groot, Rene  Besloten is: 
1. schriftelijk te reageren  
2. een afschrift van de brief te sturen naar de 

fracties in de Tweede Kamer der Staten 
Generaal 
 

B.2. 0571950 Schriftelijke vragen 
de heer JCH Kalter van de 
fractie van de SP over de 
problematiek in de thuiszorg 
en het mogelijk faillissement 
van TSN 
 

Groot, Rene  Besloten is de beantwoording van de vragen vast te 
stellen en te versturen 

B.3. 0563166 Pilot 
pratijkondersteuning jeugd in 
huisartsenpraktijk 
 
 

Brinkhof, 
Gerda  

Besloten is in te stemmen met het opzetten van een 
pilot om de praktijkondersteuners huisartsen in te 
zetten als voorliggende voorziening voor Jeugd GGZ 

B.4. 0569882 privatisering 
Zoutmuseum Delden 

Volker, 
Clemens  

Besloten is privatisering van het Zoutmuseum in te 
steken op basis van een constructie waarbij beheer, 
onderhoud en eigendom plaatsvindt op basis van 
eigendomsoverdracht 
 

B.5. 0570589 Investeringssubsidie 
2016 

Slagers, 
Martin  

Besloten is: 
1. de ingediende aanvragen investeringssubsidie 

2016 te honoreren resp. af te wijzen conform de 
beoordeling  

2. de aanvragers overeenkomstig te informeren 
 

B.7 0571812 Stand van zaken 
pgb's (persoonsgebonden 
budget) 

Scholte-
Touwslager, 
Harmke  

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en ter 
informatie aan te bieden aan de raad. 

 
 



       
       

 

C.1. 0571284 Inspraakprocedure 
Goor Centrum e.o., herziening 
Hofkerk e.o. 

Braak, 
Albert  

Besloten is het bestemmingsplan aan te passen 
door: 
1. in de toelichting de huidige planmogelijkheden 

duidelijk aan te geven en extra aandacht te 
schenken aan het regionaal woonbeleid 

2. op de verbeelding ook het 
grondwaterbeschermingsgebied aan te geven 

3. het bestemmingsvlak voor wonen met 21 m2 te 
verkleinen, conform het gestelde in de inspraak-
notitie 

4. het abusievelijk opgenomen bebouwings-
percentage van 20% voor Maatschappelijke 
doeleinden te verwijderen 

5. de grenzen tussen de maatschappelijke en de 
woonbestemming aan te passen conform de 
nieuwe kadastrale begrenzing 
 

C.2 0572467 Sociaal-
economische visie 

Bent-de 
Bont, 
Wendy  
 

Besloten is de actieplannen voor te leggen aan de 
raad. 

C.3 0566242 Beantwoording 
vraag raadslid dhr. Rijkens 
inzake plaatsing 
Rapperdsweg 5 op de 
rijksmonumentenlijst 

Kramer, 
Michel  

Besloten is in te stemmen met de beantwoording 
van de vraag van raadslid, de heer F. Rijkens inzake 
plaatsing boerderij aan de Rapperdsweg 5 op de 
rijksmonumentenlijst 

    
 

   
 
Vastgesteld d.d. 5 januari 2016, 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


