
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 24 november 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 0568365 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
17 november 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0560964 
Groslijstensystematiek 

Traa, André  Besloten is: 
1. de "Procedure Groslijstensystematiek gemeente 

Hof van Twente" vast te stellen met als ingangs-
datum 1-1-2016 

2. de heer H. Rietman, afdelingsmanager 
Bedrijfsvoering, mandaat te verlenen om mutaties 
door te voeren in zowel aantal en soort gros-
lijsten, in de bijbehorende kwalificatie-eisen en in 
de kerncompetenties. 
 

B.1 0566617 Evaluatie 
Verordening Lang zult u 
wonen 

Stam, 
Hester  

Besloten is: 
1. akkoord te gaan met de evaluatie verordening 

Lang zult u wonen; 
2. in de 1e berap te verwerken dat het restant-

budget in 2016 ad € 80.000,-- toegevoegd wordt 
aan het innovatiebudget sociaal domein, 
vernieuwing zorgaanbod 

3. de raadsbrief aan te bieden aan de raad 
 

 
 



       
       

 

D.2 0567864 Wijziging 
Gemeenschappelijke 
Regeling Openbaar Lichaam 
Crematorium Twente (OLCT) 

Müller, 
Lisette  

Besloten is: 
1. als college en burgemeester in te stemmen met 

de wijziging van de vorm van de gemeenschap-
pelijke regeling tot stichting en exploitatie van één 
of meer crematoria in Twente, van een 
gemengde regeling naar een collegeregeling per 
1-1-2016 

2. als college en burgemeester in te stemmen met 
de voorgestelde aanpassing van de gemeen-
schappelijke regeling tot stichting en exploitatie 
van één of meer crematoria in Twente per  
1-1-2016, onder voorbehoud van toestemming 
van de raad 

3. de raad voor te stellen: 
a. in te stemmen met de wijziging van de vorm 

van de gemeenschappelijke regeling tot 
stichting en exploitatie van één of meer 
crematoria in Twente, van een gemengde 
regeling naar een collegeregeling per  
1-1-2016 

b. toestemming te verlenen voor de aanpassing 
van de gemeenschappelijke regeling tot 
stichting en exploitatie van één of meer 
crematoria in Twente per 1-1-2016, met de 
volgende wijzigingen: 
- wijzigingen als gevolg van de nieuwe Wet 
gemeenschappelijke regelingen 
- actualisatie van de uittreding van de 
gemeente Winterswijk per 1-1-2015. 

 

    

    
 

   
Vastgesteld d.d. 1 december 2015, 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


