
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 7 april 2015 
 

  
 

 Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM  
P. van Zwanenburg 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
mr. G.S. Stam 
 
Afwezig: 
H.J. Scholten 
 

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1 0543212 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
31 maart 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1 0542781 Toezichtinformatie 
jaarverantwoording 
kinderopvang 2014. 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is in te stemmen met: 
a. de Toezichtinformatie jaarverantwoording 

kinderopvang 2014 
b. plaatsing op www.waarstaatjegemeente.nl 
c. verzending van de raadsmemo 

 

B.2 0539406 Waardering 
mantelzorgers 

Hofsteede, 
Gerard  

Besloten is akkoord te gaan met waardering 
mantelzorgers door middel van gerichte inhoudelijke 
ondersteuning in plaats van een financiële bijdrage. 
 

C.1 0532418 Erfgoedverordening 
2015 Gemeente Hof van 
Twente 

Kramer, 
Michel  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen de 
Erfgoedverordening 2015 Gemeente Hof van Twente 
vast te stellen. 
 

C.2 0542875 Evaluatie Wet 
geurhinder en veehouderij 

Hazenkamp, 
René  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de brief met geformuleerde 

aandachtspunten voor de evaluatie van de Wet 
geurhinder en veehouderij. 

2. de brief met aandachtspunten toe te zenden aan 
de VNG te Den Haag. 

3. de brief aan de VNG per e-mail ter kennisname 
toezenden aan de voorzitter van de Agrarische 
Kern Groep (AKG). 
 

C.3 0542616 
Woningbouwprogramma 
2015-2025 

Kip, Jeroen  Besloten is: 
1. het geactualiseerde woningbouwprogramma 

2015-2025 vast te stellen; 
2. het woningbouwprogramma op de gemeentelijke 

website te plaatsen 
3. de gemeenteraad te informeren door middel van 

een raadsmemo. 
 

C.4 0542949 Voorstel 
Experimentenwet ministerie 
van Binnenlandse zaken en 
Koninksrijksrelaties 

Hertzdahl, 
Malu  

Besloten is: 
1. het ingediende voorstel tot deelname aan de 

Experimentenwet te bekrachtigen en zo 
uitvoering te geven aan het raadsbesluit d.d. 
20 januari 2015; 

2. de raad over het voorstel en proces nader te 
informeren 

 
 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


       
       

 

D.1 0503862 Opzegging 
huurovereenkomst 
Cramersweide Delden 

Jager, Hans  Besloten is: 
1. kennis te nemen van de huuropzegging van de 

Cramersweide door de Stichting Twickel te 
Delden 

2. in te stemmen met het onderhandelingsresultaat 
met Stichting Twickel, inhoudende het betalen 
van een eenmalige bijdrage van € 15.000 voor 
vervanging van het hekwerk rondom de 
Cramersweide, het volledig stoppen van de 
werkzaamheden op- en rondom de 
Cramersweide met uitzondering van het 2 x 
maaien en afvoeren van het maaisel van de 
aangrenzende Nieuwe Weg  

3. de eenmalige kosten van € 15.000 voor 
vervanging van het hekwerk mee te nemen bij de 
1e berap 2015, alsmede een jaarlijks bedrag € 
2.803 ten behoeve van het maaien van de 
Nieuwe Weg. 
 

D.2 0540842 Vaststellen “VO 
woonrijp maken Fase 1” 
Diepenheim Noord II 

Langedijk, 
Wouter  

Besloten is: 
1. het voorlopig ontwerp (VO) voor de 1ste fase van 

het woonrijp maken van de woonwijk Diepenheim 
Noord II vast te stellen 

2. het VO voor inspraak ter inzage te leggen 
conform de gemeentelijke inspraakverordening 

3. Het projectplan behorende bij de voorbereidings- 
en uitvoeringsfase vast te stellen 

    
 

 
Vastgesteld d.d. 14 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 


