
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 9 juni 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 0549633 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
1 juni 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1 0549723 Voortzetting 
werkzaamheden met 
betrekking tot de taakstelling 
huisvesting statushouders 

Lizer, 
Ivonne  

Besloten is: 
1. de samenwerking huisvesting statushouders met 

Bureau voor Nieuwkomers met ingang van 1 juli 
2015 te beëindigen 

2. de voortzetting van deze werkzaamheden met 
ingang van 1 juli 2015 over te dragen aan 
Stichting Vluchtelingenwerk Oost  Nederland 

3. in te stemmen met de Dienstverlenings-
overeenkomst tussen gemeente Hof van Twente 
en Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 

4. wethouder P. van Zwanenburg te machtigen deze 
Dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen 
 

B.2 0548746 Eénmalige 
Stimuleringssubsidie sport 

Slagers, 
Martin  

Besloten is: 
1. de éénmalige stimuleringssubsidie sport te 

continueren voor 2016 e.v. jaren 
2. de subsidie vast te stellen op € 25.000 op 

jaarbasis  
3. het totaal restant ontvangen provinciale subsidie 

ad € 13.781 als eerste dekking in te zetten voor 
2016 

4. door integrale afweging nieuw beleid bij de 
kadernota structureel € 25.000 op te nemen voor 
stimuleringssubsidie sport 
 

 
 



       
       

 

B.3 0549223 Preventieve 
logopedie primair onderwijs 
na 1 januari 2016 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is: 
1. vast te stellen dat preventieve logopedische 

screening in het basisonderwijs belangrijk is om 
op latere leeftijd duurdere zorg te voorkomen 

2. om ingaande 1 januari 2016 logopedische 
screening in groep 2 uit te voeren, waarbij 
uitgegaan wordt van de verdeelmaatstaf van 2,5 
uur screening per leerling, Mocht onverhoopt 
blijken dat het vastgestelde aantal uren van 2,5 
voor screening per leerling groep 2 niet 
voldoende te zijn, dan kan een schoolbestuur een 
gemotiveerde aanvraag indienen 

3. dat voor specifieke situaties (geen leerlingen in 
groep 2, extra uren voor inzet consultatie 
leerkrachten, uren overleg andere partijen/JGZ, 
verantwoording) nadere afspraken met het 
onderwijs moeten worden gemaakt 

4. indien er ontwikkelingen zijn op het gebied van de 
Jeugdgezondheidszorg/Jeugdzorg/Passend 
onderwijs e.d. en deze aanleiding geven het 
bovenstaande bij te stellen, hierover opnieuw 
discussie te voeren met de schoolbesturen 
primair onderwijs 

5. de raad te informeren door middel van een 
raadsinformatie 
 

C.1 0549588 Gewijzigde 
Vaststelling bestemmings-
plan Buitengebied Hof van 
Twente, herziening Dorreweg 
2a Ambt Delden 

Overbeek, 
Jeroen  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. geen exploitatieplan vast te stellen 
2. de ambtshalve wijziging met betrekking tot de 

toelichting van het bestemmingsplan over te 
nemen 

3. gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Dorreweg 2a Ambt Delden' (inclusief  bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte verbeelding en regels, zoals 
tevens vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxDorrewg2a-VS10 

4. aan Gedeputeerde Staten van Overijssel te 
verzoeken om te verklaren, dat zij geen bezwaar 
hebben tegen eerdere bekendmaking van de 
vaststelling dan de termijn van zes weken 
genoemd in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke 
ordening 
 



       
       

 

C.2 0549556 Vaststellen 
bestemmingsplan 'Goor 
Centrum e.o., herziening 
Constantijnhof'. 

Tempelman 
- Lueks, 
Karin  

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. geen exploitatieplan vast te stellen 
2. de zienswijzen, zoals omschreven en afgewogen 

in de ‘Zienswijzennotitie ontwerpbestemmings-
plan Goor Centrum e.o., herziening 
Constantijnhof’ ontvankelijk te verklaren en deels 
over te nemen 

3. het bestemmingsplan 'Goor Centrum e.o., 
herziening Constantijnhof' gewijzigd vast te 
stellen (inclusief bijlagen) overeenkomstig de 
bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte 
verbeelding en regels, zoals tevens vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.1735.GOxConstant-
VS10 

4. de aanvulling op de welstandsnota ‘Goor 
Centrum – locatie Constantijnhof' ongewijzigd 
vast te stellen 
 

D.1 0547649 Straatnaamwijziging 
gedeelte 't Kip in Langestraat 

Hoef, 
Jenneke  

Besloten is tot straatnaamwijziging van het gedeelte 
van 't Kip tot aan de afsluiting en aan dit gedeelte de 
straatnaam Langestraat toe te kennen 
 

D.2 0550403 Kadernota 2016 Roosink, 
Henk  

Besloten is de Kadernota 2016 "Investeren" ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden. 

    
 

   
Vastgesteld d.d. 16 juni 2015, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 


