
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 4 augustus 2015 
 

  
 

 Aanwezig: 
P. van Zwanenburg (loco-burgemeester) 
H.J. Scholten 
mr. A.M. Ouwehand (loco-secretaris) 
 
 
Afwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM  
drs. W.J.H. Meulenkamp 
mr. G.S. Stam 
 

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1 0556201 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
28 juli 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0554510 Nieuwe rechtsvorm 
Euregio 

Müller, 
Lisette  

Besloten is 
1. als college en burgemeester in te stemmen met 

de voorliggende Regeling Euregio en besluiten 
toe te treden tot het openbaar lichaam Euregio en 
de raad voor te stellen hetzelfde te doen; 

2. aan de raad voor te stellen burgemeester 
mevrouw Ellen Nauta als vertegenwoordiger uit 
het college te benoemen als lid van het 
Algemeen Bestuur van de Euregio en wethouder 
de heer Wim Meulenkamp als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger te benoemen. Tevens wordt 
geadviseerd de raad voor te stellen de twee 
huidige Euregio-vertegenwoordigers uit de 
gemeenteraad opnieuw voor het Algemeen 
Bestuur van de Euregio aan te wijzen. Naast 
deze twee raadsvertegenwoordigers dienen 
tevens twee plaatsvervangers uit de 
gemeenteraad benoemd te worden.  

3. als college en burgemeester in te stemmen met 
de te heffen lidmaatschapsbijdrage van € 0,29 
per inwoner per jaar en de raad voor te stellen 
hetzelfde te doen, dit onder voorbehoud van 
vaststelling van de regeling voor de 
lidmaatschapsbijdragen door het Algemeen 
Bestuur van het grensoverschrijdende openbare 
lichaam Euregio, waarbij tot aan het moment van 
opheffing van de Euregio e.V. de bijdrage van de 
gemeente voor het grensoverschrijdende 
openbare lichaam Euregio wordt verrekend met 
de bijdragen van de gemeente voor het 
lidmaatschap van de Euregio e.V. 
 

B.1 0554517 Cliëntparticipatie in 
het sociaal domein 

Groot, Rene  Besloten is de raad voor te stellen in te stemmen met 
de cliëntparticipatie in het sociaal domein voor de 
jaren 2016 en 2017 als pilot en de raad voor te 
stellen de Verordening Participatie Sociaal Domein 
vast te stellen 
 
 
 

 
 



       
       

 

B.2 0549461 Pilot Doesgoor Stam, 
Hester  

Besloten is: 
1. Doesgoor aan te merken als pilot algemene 

voorziening voor een periode van 2 jaar met 
ingang van 1 september 2015 

2. gedurende de duur van de pilot jaarlijks maximaal 
€ 70.000,-- beschikbaar te stellen 

3. aan de uitvoering van de pilot een aantal 
voorwaarden te stellen en deze vast te leggen in 
een subsidieovereenkomst 
 

C.1 0556129 Beslissing op 
bezwaar van dhr. Fluttert 
namens Huize Heeckeren 
B.V. 
 

Müller, 
Lisette  

Besloten is het advies van de commissie 
bezwaarschriften over te nemen en het bezwaar met 
nummer 2015-019 niet-ontvankelijk te verklaren. 

C.2 0554923 Bijdrage exploitatie 
bovenverdieping en e-books 
bibliotheek Goor 

Mark, Harry  Besloten is: 
1. maximaal € 29.000 beschikbaar te stellen aan het 

bestuur van de bibliotheek Hof van Twente ter 
dekking van de huurlasten van de 
bovenverdieping van de locatie Goor voor het 
jaar 2015, deze ten laste te brengen van ‘Overige 
stelposten 'FCL 69221010 ECL 0200’ en dit mee 
te nemen bij de 2e bestuursrapportage 2015, 

2. het subsidieplafond, onder voorbehoud van 
vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2015, 
van subsidieregel 2a met € 37.000 te verhogen 
tot € 637.134,- om deze subsidie (en het eerdere 
besluit rondom e-books) te kunnen verstrekken,  

3. de mogelijkheden te verkennen voor het initiatief 
BoekWerk v.w.b. de bovenverdieping van de 
bibliotheek in Goor. 
 

C.3 0539523 Sociaal-
economische Visie en 
Actieprogramma 
 

Aa, Marieke  Besloten is:de sociaal-economische visie ter 
vaststelling voor te leggen aan de raad. 
 

D.1 0552451 Vaststellen 
Reglement VGWM 
uitbesteed werk 
 

Staman, 
Arjan  

Besloten is het reglement VGWM vast te stellen en 
bekend te maken. 

 

   
Vastgesteld d.d. 11 augustus 2015, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de loco-secretaris,  de loco-burgemeester,  
 
 
 
mr. A.M. Ouwehand  P. van Zwanenburg 
 
 
 


