
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 13 januari 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 0533604 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
6 januari 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0533613 Overzicht van 
ontvangen attenties in 2014 
door collegelden 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is het overzicht van ontvangen attenties in 
2014 vast te stellen 

A.3 0533012 Reactie op rapport 
rekenkamercommissie "Yes 
minister" 
 

Klein Tank, 
Richard  

Besloten is de reactie van het college op het rapport 
van de rekenkamercommissie over actieve 
informatievoorziening door middel van een 
raadsinformatie aan te bieden aan de raad 
 

A.4 0533205 Aanwijzing stem-
bureaus voor de verkiezingen 
van Provinciale Staten en 
waterschapsverkiezingen op 
18 maart 2015 
 

Meerman, 
Henry  

Besloten is de stembureaus aan te wijzen zoals deze 
op de bijlage zijn genoemd. 

A.5 0532772 Besluit Informatie-
beheer gemeente Hof van 
Twente 2014. 

Dam ten, 
Petra  

Besloten is: 
1. het Besluit informatiebeheer 2014 vast te stellen 

onder intrekking van het Besluit Informatiebeheer 
2008 

2. ter uitvoering van artikel 3, lid 2 van het Besluit 
Informatiebeheer 2014 functionarissen aan te 
laten wijzen door de gemeentesecretaris inzake 
de uitvoering van het beheer van de archief-
bewaarplaats 
 

B.1 0532873 Aanvulling 
Mandaatbesluit 2014 

Djodikromo, 
Daisy  

Besloten is de “Aanvulling Mandaatbesluit 2014” vast 
te stellen met uitzondering van de nummers 57, 58, 
60, 61 en nummer 65 voor wat betreft het weigeren 
van een pgb. 
 

C.3 0532320 Vergunningsvrije 
mantelzorgwoningen 

Braak ter, 
Guido  

Besloten is in te stemmen met het raadsmemo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       
       

 

C.4 0532929 Beslissing op 
bezwaarschriften 

Kamst, 
Michiel  

Besloten is: 
1. in te stemmen met het advies van de commissie 

voor de bezwaarschriften (kenmerknummer 
2014-044 en 2014-045). 

2. de twee bezwaarschriften niet-ontvankelijk 
verklaren. 

3. betrokkenen schriftelijk te informeren. 

    
 

 
Vastgesteld d.d. 20 januari 2015, 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


