
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 20 januari 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 0534312 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
13 januari 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.3 0533752 Jaarverslag Externe 
Veiligheid 2014 

Hazenkamp, 
René  

Besloten is: 
1. het jaarverslag externe veiligheid 2014 vast te 

stellen. 
2. in te stemmen met toezending van het 

jaarverslag aan de provincie Overijssel  
3. het jaarverslag bekend te maken door plaatsing 

op de gemeentelijke website. 
4. ermee in te stemmen om bij de 1e Berap 2015 

inzet van verwachte niet-besteedde provinciale 
subsidie (ca. Euro 15.000) te reserveren voor 
uitvoering van extern veiligheidsbeleid als de 
provincie Overijssel instemt met het jaarverslag 
en niet-besteedde subsidie niet hoeft te worden 
terugbetaald. 

5. de raad te informeren 
 

B.1 0533503 programma van 
eisen exploitatie zwembad 
De Vijf Heuvels 2016 e.v. 

Volker, 
Clemens  

Besloten is in te stemmen met het programma van 
eisen d.d. 6 januari 2015 en Sportfondsen in 
aansluiting op het schrijven van 8 december 2014 
schriftelijk te verzoeken de enkelvoudige 
onderhandse aanbesteding hierop te baseren 
 

B.2 0533984 Afsluiting bestuurlijk 
project nieuwbouw scholen, 
2de tranche basisschool 
Heeckeren te Goor 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is in te stemmen met: 
1. de verantwoording van de uitgaven voor de 

vervangende nieuwbouw Heeckerenschool en 
met de afrekening van Stichting Keender 

2. het afsluiten van het project nieuwbouw 
Heeckerenschool 

3. het ontbinden van de stuurgroep 
4. het overbrengen van het positieve resultaat van 

€ 91.274 ten gunste van de Reserves majeure 
projecten 

5. de raad te informeren  
 

B.3 0533409 besluit op 
bezwaarschrift van 
Lekenhulpverlening bij 
Hartstilstand Goor 

Nije Bijvank, 
Frans  

Besloten is: 
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en 

het bestreden besluit in stand te houden 
2. de indiener excuses aan te bieden voor de late 

berichtgeving voor de afhandeling van de zaak 
3. indiener schriftelijk te informeren 

 

 
 



       
       

 

B.4 0534362 bijdrage aan 
basisschool de Toonladder in 
Delden voor oplossing 
huisvestingsproblematiek 

Brinkhof, 
Gerda  

Besloten is aan de Toonladder eenmalig, in afwijking 
van de vastgestelde huisvestingsverordening een 
bijdrage van € 5.000,- te verstrekken als bijdrage in 
huisvestingskosten en de kosten te dekken uit het 
IKC-budget 
 

C.1 0533375 Beveiliging bronzen 
beelden 

Mark, van 
der, Harry  

Besloten is de verlening van een bijdrage ad 
€ 10.000 in de kosten van vervanging en beveiliging 
van bronzen kunstwerken als Nieuw Beleid mee te 
nemen bij de integrale afweging bij de Kadernota 
2016. 
 

C.2 0533471 Intentieverklaring 
lokaal energiebedrijf 

Slagers, 
Martin  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de intentieverklaring 
2. wethouder Meulenkamp te machtigen namens de 

gemeente de intentieverklaring te ondertekenen. 
 

D.1 0534301 beantwoording 
raadsvragen D66 

Denekamp, 
Bert  

Besloten is de beantwoording van de raadsvragen 
D66 door te sturen aan de raad. 
 

D.2 0534315 beantwoording 
schriftelijke vragen SP 
begrazing door schapen 

Denekamp, 
Bert  

Besloten is de beantwoording van de schriftelijke 
vragen van de SP door te sturen naar de raad 
 
 

D.3 0534208 stand van zaken 
afval beleid 

Agteresch, 
Eef  

Besloten is de raadsmemo aan de gemeenteraad 
aan te bieden. 
 

D.4 0534285 Aanvullende 
werkzaamheden voormalig 
zwembad Goor 

Bolink, 
Jolanda  

Besloten is:  
1. de aangetroffen bodemverontreiniging te saneren 

en deze kosten ten laste van het bodem- en 
asbestbudget te brengen 

2. de raad voor te stellen € 80.000 beschikbaar te 
stellen voor aanvullende zeefwerkzaamheden ten 
laste van de reserve grondexploitatie 

3. in te stemmen met de conceptbrief voor de 
omwonenden van het gebied. 
 

D.5 0530934 Afronding project 
Regge door Goor 

Braak ter, 
Guido  

Besloten is:  
1. het project Regge door Goor af te sluiten en over 

te dragen naar de beheer- en onderhoudsfase. 
2. de stuurgroep te ontbinden en hiervan de 

provincie en de gemeenteraad in kennis te stellen 
 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 27 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 


