
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 28 april 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 0545814 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
21 april 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1 0545799 Raadsmemo 
beantwoording vragen over 
mantelzorgbeleid/ 
mantelzorgcompliment 
 

Groot, Rene  Besloten is de vragen die gesteld zijn in de 
raadsvergadering van 14 april 2015 te beantwoorden 

B.2 0537032 Regiovisie 'Aanpak 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling in 
Twente' 
 

Scholte-
Touwslager, 
Harmke  

Besloten is de regiovisie 'Aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling in Twente' vast te stellen. 
 

B.3 0545417 
Peuterspeelzaalwerk 

Brinkhof, 
Gerda  

Besloten is:  
1. vanaf 1-1-2015 geen subsidie meer te 

verstrekken aan de Stichting Peuterspeelzalen 
Hof van Twente en de Stichting te adviseren de 
Stichting te ontbinden 

2. vanaf 1-8-2015 alle aanbieders voor kinder-
opvang in Hof van Twente in de gelegenheid te 
stellen om peuterwerk aan te bieden, mits aan de 
landelijke kwaliteitseisen wordt voldaan 

3. vanaf 1-8-2015 alle aanbieders in Hof van 
Twente  die peuterwerk aanbieden in de 
gelegenheid te stellen om ook VVE aan te 
bieden, mits ze zijn gecertificeerd 

4. de kostprijs van een peuterplek vast te stellen op 
€ 6,84 per uur conform de tarieven die door de 
belastingdienst worden gehanteerd voor mensen 
die een toeslag krijgen op grond van de wet 
Kinderopvang en vervolgens de lijn van de 
belastingdienst te blijven volgen 

5. de kosten van een peuterplek voor mensen met 
een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, 
volledig te vergoeden tot maximaal 6,84 per uur 

6. de aanvragen voor een tegemoetkoming in de 
bijdrage peuterwerk voor ouders die niet onder de 
wet vallen door de gemeente af te handelen  

7. de aanvraag voor frictiekosten te honoreren en 
een bedrag ad € 152.864,- toe te kennen 

 
 
 
 
 

 
 



       
       

 

8. aan de raad voor te stellen om het saldo dat in 
2015 nodig is om de frictiekosten te kunnen 
betalen ten laste te brengen van de algemene 
reserve en vanaf 2016 het bedrag dat in de 
begroting staat voor Peuterspeelzaalwerk af te 
ramen met € 76.000,-  

9. aan de stichting mede te delen dat bij de 
afrekening  een positief liquidatiesaldo in 
mindering zal worden gebracht op de frictiekosten 
 

C.1 0545597 Budget 
startersleningen 

Kip, Jeroen  Besloten is in te stemmen met het aanvullen van het 
budget van de startersleningen met middelen die op 
de gemeenterekening bij de Stichting 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten (SVN) staan, om te waarborgen dat er tot 
eind 2015 startersleningen kunnen worden verstrekt 
in de gemeente Hof van Twente. 
 

    
 

   
Vastgesteld d.d. 6 mei 2015, 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de loco-burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam   P. van Zwanenburg 


