Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 31 maart 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- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1

0542466 De besluitenlijst van Zweers,
de vergadering van B&W d.d. Monique
24 maart 2015

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2

0540391 voortgang traject
"samen verder"

A.3

0542509 Definitief besluit
HaafkesBesloten is:
pilot wijziging openingstijden Klein
1. de publieksbalie op vrijdagavond extra open te
publieksbalie
Snakenborg,
stellen van 17.00 tot 19.30 uur voor de periode
Yvonne
van 10 april tot en met 10 juli 2015
2. de woensdagmiddag de publieksbalie te sluiten
voor de periode van 10 april tot en met 10 juli
2015
3. de gewijzigde openstelling voor de genoemde
periode als pilot te gebruiken en deze na afloop
te evalueren

A.4

0542298 Herbenoeming
buitengewone ambtenaren
van de burgerlijke stand

Meerman,
Henry

Besloten is de onderstaande BABS-en te
herbenoemen voor een periode van 3 jaar tot 1 april
2018.
- J.H. Medendorp-Wissink
- I.M.P. Mulder-Oude Elferink
- M.J.S. Oude Geerdink
- drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten
- J.W. Huiting-Kooijmans

A.5

0542291 Evenementenvergunning Keep Them
Rolling

Rikkert,
Dienie

Besloten is de evenementenvergunning aan Keep
Them Rolling te verlenen.

B.1

0542322 Realiseren van een Loenen,
creatieve werk-/denkruimte
Paul

Denekamp, Besloten is:
Bert
1. kennis te nemen van de resultaten van het eerste
bestuurlijke overleg
2. de raad te informeren over de voortgang door
middel van een memo

Besloten is:
1. akkoord te gaan met het realiseren van een
creatieve werk-/denkruimte.
2. akkoord te gaan met het vrijmaken van de
benodigde gelden.

C.1

0539760 Herbouw
Eschmolen bij Delden

Roebert-ter Besloten is:
Horst, Alie 1. in te stemmen met het plan en een
voorontwerpbestemmingsplan op te stellen en in
procedure te brengen
2. het kostenverhaal achterwege te laten
3. de Stichting Eschmolen te informeren en daarbij
aan te geven dat het bodemonderzoek bij de
aanvraag om omgevingsvergunning moet worden
ingediend.

C.2

0541892 Raadsvragen CDA
Hof van Twente met betrekking tot de starterslening

Kip, Jeroen Besloten is in te stemmen met de beantwoording van
de vragen van het CDA met betrekking tot de
starterslening.

C.3

0542259 Raadsvoorstel
Tichelaar,
inzake aanpassen
Arjan
gemeentelijke welstandsnota

D.1

0537176 Stimuleringsmaatregelen woningbouw

D.2

0540548 inhuur WOZHoef,
specialist en WOZ-taxateur
Jenneke
door afdeling Bedrijfsvoering,
team informatiemanagement

Besloten is gedurende de periode 1 april 2015 tot en
met 31 december 2016 gebruik te maken van WOZ
Consultant Nieuwenhuis, taxaties en advies
onroerende zaken te Klarenbeek en de heer
W.J. Nieuwenhuis als WOZ-specialist en de heer
H.J. Oplaat als WOZ-taxateur in te huren.

D.3

0541266 Schriftelijke vragen Kütük,
aan het college door Robert Memet
Keizer namens de fractie van
de SP

Besloten is de vragen te beantwoorden

Besloten is:
1. in te stemmen met het aanpassen van de
gemeentelijke welstandsnota voor de volgende
twee onderwerpen:
a. het overgaan van een welstandscommissie
naar een stadsbouwmeester
b. het mogelijk maken om, in het kader van een
pilot, de welstandstoetsing van bouwplannen
m.b.t. het nieuwbouwplan De Marke III door
gemeentelijke bouwplantoetsers te laten
plaatsvinden.
2. de raad voor te stellen de gewijzigde
welstandsnota vast te stellen

Dorenbusch, Besloten is:
Frank
1. in te stemmen met de volgende
stimuleringsmaatregelen woningbouw:
a. tijdelijke verlaging grondprijs met € 10,- per
m² tot 31-12-2016
b. invoering van de mogelijkheid tot erfpacht
2. nader te onderzoeken in hoeverre flexibilisering
van kavelgrootttes tot de mogelijkheden behoort
3. in te stemmen met de algemene
Erfpachtbepalingen Hof van Twente
4. de verruiming van de verkoopvoorwaarden voort
te zetten tot 31-12-2016
5. in te stemmen met het raadsvoorstel inzake de
tijdelijke verlaging van de grondprijs per m² voor
woningbouw en de invoering van erfpacht voor
gemeentelijke bouwkavels.

D.4

0538869 Reconstructie
Reigerstraat Delden
vaststellen projectplan en
beschikbaar stellen
voorbereidingskrediet

Flink, Gijs

D.5

0533715 Adviesnota
Westhuis,
Verbetering waterafvoer
Tom
Noordwal, Noorderhagen,
Kloosterlaan, Lintelerweg en
Anjerstraat

Besloten is:
1. het projectplan voor de Reigerstraat vast te
stellen
2. het voorbereidingsbudget van € 17.000,beschikbaar te stellen door een bijdrage vanuit
het raamkrediet vGRP 2013-2016 van € 8.500,en € 8.500,- ten laste van het GMP 2009.
Besloten is:
1. het projectplan “Verbetering waterafvoer
Noorderhagen Delden, Kloosterlaan, Lintelerweg
en Anjerstraat Goor” vast te stellen
2. in te stemmen met de hieruit voortvloeiende
uitvoeringsmaatregelen
3. de benodigde middelen ad € 100.000,--,
beschikbaar te stellen voor voorbereiding en de
uitvoering van deze maatregelen en deze ten
laste te brengen van het raamkrediet vGRP 20142015.

Vastgesteld d.d. 7 april 2015,
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

