
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 29 september 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 0561787 De besluiteniljst van 
de vergadering van B&W d.d. 
22 september 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0559650 Pensioenakkoord 
en salarismaatregelen 2015-
2016 

Luit, Marit  Besloten is om de door het LOGA aangekondigde 
wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de 
circulaire van 13 juli 2015 (ECWGO/U201501192) 
per oktober 2015 en juli 2016 op te nemen in de 
gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling 
overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel. 
 

B.1 0561688 Beantwoording 
vragen privatisering 
Parochiehuis 
 

Volker, 
Clemens  

Besloten is in te stemmen met de raadsbrief 

B.2 0560082 Borgstelling lening 
Stichting Beheer Register-
goederen Stad Delden 

Volker, 
Clemens  

Besloten is ten behoeve van de aankoop van het 
Parochiehuis te Delden door Stichting Beheer 
Registergoederen Stad Delden een borgstelling te 
verlenen van 100% van het te lenen bedrag van 
maximaal € 645.982 overeenkomstig de hiervoor 
aangereikte voorgeschreven modeltekst van NV 
Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag 
 

B.3 0558484 Verlenen recht van 
opstal accommodaties 
Hengevelde 

Volker, 
Clemens  

Besloten is  in te stemmen met: 
1. privatisering eigendom tennisbanen/handbalveld 

Hengevelde d.m.v. het op basis van de 
standaardvoorwaarden verlenen van het recht 
van opstal aan SSGH en hiervoor een eenmalige 
vergoeding toe te kennen ad € 5.000; 

2. het bestaande recht van opstal t.b.v. de 
Hengeveldse Evenemententent op naam te 
stellen van SSGH; 

3. de jaarlijkse budgetsubsidie voor het onderhoud 
van voetbalvelden van WVV in vier jaar af te 
bouwen tot € 32.500 per jaar; 

4. aan SSGH een eenmalige vergoeding te verlenen 
ad € 17.840 voor overname van het eigendom en 
de onderhoudsverplichtingen per 1 januari a.s. 
voor de Hengeveldse Evenemententent; 

5. de gemeenteraad via bijgevoegde raadsbrief te 
informeren over de bereikte onderhandelings-
resultaten. 

 
 



       
       

 

C.1 0560683 opstart Leader 
uitvoeringsprogramma 2015-
2020 

Nije Bijvank, 
Frans  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de goedgekeurde Lokale 

Ontwikkelingsstrategie (LOS) Leader 
2. in te stemmen met de geformuleerde rol van de 

zogeheten Lokale Aktie Groep (LAG) 
3. in te stemmen met de procedure voor de 

aanstelling van de Leader coordinator 
4. in te stemmen met de financiële 

randvoorwaarden voor deelname 
 

C.2 0561334 Raadsbrief over 
leegstandscijfers Hof van 
Twente 

Kip, Jeroen  Besloten is in te stemmen met de raadsbrief over de 
leegstandscijfers in de gemeente Hof van Twente 

 

   
 
Vastgesteld d.d. 6 oktober 2015, 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


