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

  

   

 

Agenda- 
nummer 

Zaak Hoofdbetrokkene  Besluit 

A.1 0558052 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering  
d.d. 18 augustus 2015 
 

Meengs, 
Jacqueline  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

A.2. 0556627 Aanwijzing 
toezichthouder Wro/Wabo en 
aanstelling tot onbezoldigd 
ambtenaar van de gemeente Hof 
van Twente 

Arends, Arjan  Besloten is: 
- de heer P.B. Freijssen van het bureau  
MB-ALL aan te stellen als onbezoldigd 
ambtenaar van de gemeente Hof van 
Twente; 
- de heer P.B. Freijssen aan te wijzen als 
toezichthouder ingevolge de Wet op de 
ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene 
wet bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
 

B.1. 0557514 raadsvoorstel verkoop 
Parochiehuis Delden 

Volker, Clemens  Besloten is: 
1. tot verkoop van het Parochiehuis te 
Delden aan SBR; 
2. aan BNG een borgstelling af te geven 
t.b.v. een lening aan SBR. 
 

B.2. 0557606 Beveiligingsplan 
Suwinet 2015 

Kokhuis, Gerard  Besloten is het beveiligingsplan Suwinet 
2015 vast te stellen. 
 

C.1. 0557539 Gewijzigde vaststelling 
bestemmingslan Buitengebied 
Hof van Twente, herziening 
Dorreweg 2a Ambt Delden 

Overbeek, Jeroen  Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. geen exploitatieplan vast te stellen; 
2. de ambtshalve wijziging met betrekking tot 
de toelichting van het bestemmingsplan over 
te nemen; 
3. gewijzigd vast te stellen het 
bestemmingsplan Buitengebied Hof van 
Twente, herziening Dorreweg 2a Ambt 
Delden' (inclusief  bijlagen) overeenkomstig 
de bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte verbeelding en regels, zoals 
tevens vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxDorrewg2a-VS10; 
4. aan Gedeputeerde Staten van Overijssel 
verzoeken om te verklaren, dat zij geen 
bezwaar hebben tegen eerdere 
bekendmaking van de vaststelling dan de 
termijn van zes weken genoemd in artikel 3.8 
lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening; 
5. het betreffende raadsbesluit van  
30 juni 2015 in te trekken. 
 
 
 

 



       

 

 
 

 

 
 

 
 

       

 

 
 

D.2. 0558055 dividendbeleid Omvlee, Rikjan  Besloten is de raadsbrief over dividendbeleid 
naar de raad te sturen. 

 

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


