
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 26 mei 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 0548250 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
19 mei 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0545922 Pilot bezorgen 
reisdocumenten en 
rijbewijzen 

Meerman, 
Henry  

Besloten is: 
1. vanaf september 2015 te starten met de pilot 

bezorgen reisdocumenten op basis van variant B 
2. de wens om ook in 2016 deel te nemen aan de 

pilot, in de kadernota voor te leggen aan de raad 
3. de raad te informeren over deze pilot 

 

A.3 0547618 Aanwijzen 
toezichthouders BRP 

Meerman, 
Henry  

Besloten is G.L. Leferink-Heetland, 
H.H. Bonenkamp-Jansen en S.M. Peters-Nijenhuis 
aan te wijzen als toezichthouder van de 
basisregistratie personen en bijlage 2 van de 
Regeling Beheer en Toezicht BRP conform aan te 
passen. 
 

A.4 0544895 Viering 15-jarig 
bestaan gemeente Hof van 
Twente 

Mark, Harry  Besloten is: 
1. in te stemmen met het basisidee m.b.t. de viering 

van het 15-jarig bestaan in 2016 
2. een bedrag van € 15.000 ter beschikking te 

stellen om activiteiten te ondersteunen (€ 1.000 
voor ieder jaar dat de gemeente bestaat) en dit 
bedrag mee te nemen bij de integrale afweging 
bij de kadernota 2016 

3. binnen de gemeentelijke organisatie een 
werkgroep te vormen met als opdracht het 
basisidee verder uit te werken in samenspraak 
met het (nog te vormen) lokale organisatiecomité  

4. in de gemeentelijke werkgroep plaats te laten 
nemen: Dienie Rikkert, Monique Zweers, Hetty de 
Kruijff, Saskia Ros en Harry van der Mark. 
 

 
 



       
       

 

A.5 0547682 Convenant 
recreatieve routenetwerken 
regio Twente 

Mark, Harry  Besloten is: 
1. in te stemmen met het concept ‘Convenant 

recreatieve routenetwerken regio Twente’ en 
daarmee borging te geven aan routenetwerken 
binnen de regio 

2. de definitieve tekst van het convenant, 
voorafgaand aan ondertekening, voor akkoord 
voor te leggen aan de afdelingsmanager 
Openbare Ruimte  

3. burgemeester Nauta het ‘Convenant recreatieve 
routenetwerken regio Twente’ te laten 
ondertekenen 
 

A.6 0548258 
VeiligheidsregioTwente 

Bent-de 
Bont, 
Wendy  

Besloten is de raad voor te stellen in te stemmen 
met: 
1. de programmabegroting 2016 van de VRT 
2. de invoering van een nieuwe 

financieringssystematiek voor de VRT op grond 
van de CEBEON norm 

3. de jaarstukken 2014 VRT 
4. het Regionaal Risicoprofiel Twente 
5. het Beleidsplan VRT 2016-2019 en het 

dekkingsplan Brandweer Twente van 
Veiligheidsregio Twente 
 

B.1 0531333 Gebouwen-
beheervisie 2015-2019 

Mensink, 
Michiel  

Besloten is de Gebouwenbeheervisie 2015-2019 ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden. 
 

B.2 0535958 Privatisering 
sportzaal Stedeke 

Volker, 
Clemens  

Besloten is: 
1. de huurovereenkomst met Stichting Sportzaal 

Stedeke aan te passen overeenkomstig het 
concept 

2. alle kosten van beheer, exploitatie en onderhoud 
van deze accommodatie voor rekening te 
brengen van Stichting Sportzaal Stedeke 

3. aan de stichting een aanvullende budgetsubsidie 
toe te kennen ad € 5.505 door middel van een 
aanvulling op de  subsidiebeschikking 2015 

4. eenmalig de gemeentelijke reservering uit de 
voorziening gemeentelijke gebouwen ad € 19.266 
over te hevelen naar de stichting 
 



       
       

 

B.3 0546907 Vaststellen 
subsidieregels 2016 

Rikkert, 
Dienie  

Besloten is:  
- in te trekken de subsidieregels:  
0. Subsidieregels Hof van Twente 2015 algemeen 
1. Beleidsterrein Sport  
2. Beleidsterrein Cultuur 
3. Beleidsterrein Zorg 
4. Beleidsterrein Jeugd 
5. Beleidsterrein Accommodaties 
6. Beleidsterrein Buurtschappen 
7. Eénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en 
Jeugd  
8. Beleidsterrein Promotie van de kernen 
9. Beleidsterrein Recreatie en Toerisme 
- vast te stellen de subsidieregels Hof van Twente 
2016: 
0. Subsidieregels Hof van Twente 2016 algemeen 
1. Beleidsterrein Sport 
2. Beleidsterrein Cultuur  
3. Beleidsterrein Zorg  
4. Beleidsterrein Jeugd  
5. Beleidsterrein Accommodaties  
6. Beleidsterrein Buurtschappen  
7. Beleidsterrein Promotie van de kernen  
8. Beleidsterrein Recreatie en Toerisme 
9. Eénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en 
Jeugd 
 

B.4 0534335 Verordening 
peuterwerk 

Brinkhof, 
Gerda  

Besloten is de raad voor te stellen de verordening 
'Tegemoetkoming bijdrage aan ouders in de kosten 
voor peuteropvang en pedagogische kwaliteitseisen 
voor aanbieders van peuteropvang' vast te stellen. 
 

C.1 0547031 2015-06 schriftelijke 
vragen PvdA Medisch 
Centrum Delden 
 

Ouwehand, 
Adrie  

Besloten is de beantwoording van de vragen door te 
sturen aan de gemeenteraad. 

C.2 0545582 project Groene 
Metropool: The Herbal Cow 

Nije Bijvank, 
Frans  

Besloten is: 
1. kennis te nemen van het projectvoorstel The 

Herbal Cow 
2. in te stemmen met een bijdrage van € 5.000 uit 

het budget plattelandsontwikkeling 
 

C.3 0539523 Economische Visie 
en Actieplan 

Aa, Marieke  Besloten is: 
1. in te stemmen met de Economische visie en 

actieplan 
2. aan de raad voor te stellen de Economische visie 

en actieplan vast te stellen 
3. in te stemmen met verzending van het 

persbericht 
4. in te stemmen met opdrachtverlening aan I&O 

Research tot het uitvoeren van een 
Koopstromenonderzoek 
 



       
       

 

C.4 0546995 Routekaart voor 
een energieneutraal Hof van 
Twente in 2035 

Paalman, 
Wilma  

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. de beleidsnotitie “Routekaart voor een 

energieneutraal Hof van Twente in 2035” als 
vertrekpunt vast te stellen voor het realiseren van 
de in het MUD vastgestelde doelstelling om in 
2035 een energie neutrale gemeente te zijn. 

2. na vaststelling van de beleidsnotitie het MUD te 
beschouwen als geïncorporeerd in deze nieuwe 
beleidsnotitie en vanaf 2015 geen afzonderlijke 
rapportages meer te maken over het MUD. 

3. in te stemmen met de deelname van de 
gemeente Hof van Twente in het energiebedrijf 
Coöperatie Zuiver Hof van Twente en van daaruit 
in Zuiver Hof van Twente BV. Dit onder 
voorbehoud van deelname van ECHT en 
Stichting OndernemersPlatform Hof van Twente 
in de coöperatie en de B.V. en de goedkeuring 
van GS (artikel 160 lid 3 Gem. wet). 

4. na een besluit tot deelname van de drie 
betrokken partijen, gezamenlijk de statuten van 
de coöperatie en BV uit te werken  

5. de nog beschikbare middelen per 18-5-2015 
vanuit het MUD ad € 69.215,-- toe te voegen aan 
het restant per 18-5-2015 (incl. aangegane 
verplichtingen) van het budget van € 500.000,-- 
ad € 457.120,--. 

6. het totale bedrag ad € 526.335,-- te storten in de 
bij de nota reserves en voorzieningen in te stellen 
bestemmingsreserve duurzaamheid. 

7. het beschikbare bedrag tot 1-7-2018 in te zetten 
voor de: 
a. aanloopkosten van het energiebedrijf Zuiver 

Hof van Twente, incl. personeelskosten 
b. personele kosten voor de programmaleider 

duurzaamheid en Guido van Wallraven 
c. activiteiten en projecten voor educatie, 

voorlichting en communicatie 
d. investeringen in kleinschalige projecten vanuit 

de voorbeeldrol van de gemeente 
8. de voortgang van de routekaart te monitoren en 

jaarlijks bij de Berap te rapporteren over de 
voortgang en per 4 jaar een evaluatie uit te 
voeren, voor het eerst in het 1e kwartaal van 
2018, zodat de uitvoering van de routekaart kan 
worden bijgesteld door de raad. 
 



       
       

 

D.1 0546012 Evaluatie uitvoering 
verbreed Gemeentelijk 
rioleringsplan 

Kok, Erwin  Besloten is: 
1. de notitie ‘’Evaluatie verbreed gemeentelijk 

rioleringsplan periode 2013-2014’’ vast te stellen 
en deze ter vaststelling aan de raad aan te 
bieden 

2. het Beheer en onderhoudsplan voor de riool- en 
watervoorzieningen vast te stellen en het beheer 
en onderhoud conform dit plan uit te voeren 

3. met de financiële afwijkingen (conform Hoofdstuk 
E van de notitie genoemd onder adviespunt 1) 
ten opzichte van de begroting 2015 van het 
product Riool in te stemmen en deze mee te 
nemen in de eerstvolgende berap 

4. kennis te nemen van de berekening van de 
kostendekking (ontwikkeling rioolheffing) en deze 
mee te nemen bij de behandeling van de 
Kadernota/begroting 2016; 

5. in te stemmen met de uitbreiding van het cluster 
Riool met één FTE (medewerker riolering) nadat 
adviespunt 3 van dit voorstel is geëffectueerd 
 

D.2 0546335 Bodem- en 
asbestbudget, stand van 
zaken diverse asbest-
saneringprojecten 
 

Nijhuis, 
Joost  

Besloten is in te stemmen met de raadsmemo en 
deze aan de raad te verzenden 

D.3 0546008 Digitale 
informatieborden 

Oost, 
Lieuwe  

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

informatieborden door 11 digitale 
informatieborden 

2. de huidige plattegrondinformatiekasten te laten 
vervallen en deze te combineren met de digitale 
informatieborden 

3. in afwijking van het gemeentelijke 
aanbestedingsbeleid hiertoe één op één een 
overeenkomst aan te gaan met de firma Suurland 
Outdoor BV die de exploitatie gaat verzorgen 

4. voor de digitale informatieborden af te wijken van 
het gemeentelijke reclamebeleid 

5. de raad voor te stellen het gemeentelijke 
reclamebeleid aan te passen, waardoor 
commerciële reclame uitingen worden toegestaan 

 

D.4 0542632 Aanpassing 
legesverordening 2015 met 
terugwerkende kracht per 
1 januari 2015 
 

Kütük, 
Memet  

Besloten is de raad voor te stellen de 
legesverordening 2015 gewijzigd vast te stellen. 



       
       

 

D.5 0548470 Jaarstukken 2014 Janssen, 
René  

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2014 
vaststellen 

2. Constateren dat de programmarekening 2014 

een positief resultaat laat zien van € 4.009.935. In 

de periode tot en met de vaststelling van de 2e 

berap 2014 is al besloten € 2.252.614 te storten 

in de Algemene Reserve. Daarmee komt het 

gerealiseerde rekeningresultaat na vaststelling 

van de 2e berap uit op een batig saldo van 

€ 1.757.321; 
3. Van het gerealiseerde rekeningresultaat na 

vaststelling van de 2e berap 2014: 
a. het subsidiebedrag van € 190.000 binnen-

stedelijke vernieuwing toevoegen aan de 
reserve bovenwijkse voorzieningen 

b. de niet bestede budgetten 2014 (budget-
overhevelingen 2014-2015) ad. € 416.895 
beschikbaar stellen 

c. een bedrag van € 720.000 toevoegen aan de 
egalisatiereserve frictiekosten reorganisatie 

het restant van het rekeningresultaat van 
€ 430.426 toevoegen aan de Algemene reserve 

 

   
Vastgesteld d.d. 1 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 
 


