
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 3 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- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1 0538619 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
24 februari 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0538120 Sturing en grip op 
intergemeentelijke 
samenwerking 

Hertzdahl, 
Malu  

Besloten is: 
1. de raad voor te stellen de Strategiekaart 

Samenwerken tussen gemeenten vast te stellen 
2. de raad voor te stellen de in het raadsvoorstel 

genoemde maatregelen ter sturing en grip op 
samenwerking vast te stellen, e.e.a. ter invulling 
van de kaderstellende en controlerende rol van 
de raad. 
 

A.3 0531164 Overdracht 
domeinnaam 
www.diepenheim.nl 

Kruijff de, 
Hetty  

Besloten is de domeinnaam www.diepenheim.nl te 
geven aan Stichting de Heerlijckheid Diepenheim op 
verzoek van de projectgroep Kunstwerk Diepenheim 
onder de voorwaarde van recht van eerste 
teruggave/koop bij eventuele beëindiging van de 
activiteiten van Stichting de Heerlijckheid. 
 

B.1 0535417 privatisering 
buitensportaccommodaties 

Volker, 
Clemens  

Besloten is alvorens een standpunt over privatisering 
te bepalen betrokken verenigingen in de gelegenheid 
te stellen hun visie op dit onderwerp kenbaar te 
maken door middel van het toezenden en bespreken 
van de notitie privatisering buitensport-
accommodaties. 
 

C.1 0535892 Gewijzigde 
vaststelling bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Haven 
(Goor) betreft de locatie 
Haven 2 

Roebert-ter 
Horst, Alie  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen het 
bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven (Goor) voor 
de locatie Haven 2 gewijzigd vast te stellen en op 
deze locatie de aanduiding "bedrijf tot en met 
categorie 3.1" en de aanduiding "specifieke vorm van 
bedrijvigheid- groothandel in chemische producten" 
op te nemen. 
 

 
 



       
       

 

D.1 0533481 Maatregelenpakket 
bruggen Twentekanaal 

Meijer, John  Besloten is de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met het versterken van de 

Dorrebrug en Warmtinkbrug 
2. in te stemmen met de bijdrage van  € 260.000,- 

die Hof van Twente hiervoor levert 
3. de investeringskosten ad € 260.000,- te dekken 

uit de Reserve Majeure Projecten 
4. in te stemmen met het bestuursconvenant tussen 

Rijk, Provincie Overijssel en de gemeenten 
Lochem en Hof van Twente dat het versterken 
van de bruggen regelt 
 

D.2 0537394 Leidraad 
invordering gemeentelijke 
belastingen 2015 

Kütük, 
Memet  

Besloten is de leidraad invordering gemeentelijke 
belastingen 2015 vast te stellen. 

    
 

 
Vastgesteld d.d. 10 maart 2015, 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


