
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 22 september 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 0561073 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
15 september 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1 0560090 Verzoek SSGH om 
toestemming voor 
vervroegde uitvoering 
werkzaamheden 

Slagers, 
Martin  

Besloten is: 
1. akkoord te gaan met het verzoek om te starten 

met de werkzaamheden alvorens het college een 
besluit heeft genomen over toekenning 
investeringssubsidie 2016 

2. SSGH schriftelijk op de hoogte te stellen van uw 
besluit 
 

B.2 0560581 Lichten optiejaar 
2016 met betrekking tot 
Huishoudelijke 
Ondersteuning 
 

Yilmaz-
Alkan, Nora  

Besloten is de huidige raamovereenkomsten met de 
19 leveranciers voor de maatwerkvoorziening 
Huishoudelijke Ondersteuning (HO) met één jaar te 
verlengen tot en met 31 december 2016. 

B.3 0560600 Inzet stelposten 
binnen het sociaal domein 

Groot, Rene  Besloten is de stelposten in te zetten zoals 
aangegeven in de adviesnota 
 

B.4 0560602 Verlengen 
overgangsrecht voor Pgb 
houders op grond van de Wet 
maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) en de 
Jeugdwet. 
 

Groot, Rene  Besloten is de op grond van de Wmo en Jeugdwet 
wettelijk bepaalde overgangstermijn die eindigt op 
31 december 2015 te verlengen tot en met 30 april 
2016 voor de Pgb houders waarvan de indicatie 
eindigt op of na 1 januari 2016. 

D.1 0554559 verkeers/milieu 
model 

Masséus, 
Léon  

Besloten is: 
1. opdracht te verstrekken aan DAT.mobility voor 

het opstellen en onderhouden van het 
verkeersmilieumodel voor de periode 2016 tot en 
met 2017 en de kosten ten laste te brengen van 
Fcl. 6.723.1029 en Ecl. 24.900 

2. opdracht te verstrekken aan DAT.mobility voor 
het gebruik van iCinity om de verkeersmilieukaart 
te bekijken en eventueel beschikbaar te stellen 
voor derden; dit voor de periode van 1 jaar 

3. de afdelingsmanager Publiekscentrum te 
machtigen de uitvoering van punt 1 en 2 verder af 
te handelen. 

 
 



       
       

 

C.1 0560050 Oprichting van en 
deelname aan Coörporatie 
Zuiver Hof van Twente U.A. 

Paalman, 
Wilma 

D.d. 17-09-2015 is besloten  
1. het voornemen uit te spreken tot oprichting van 

de Coöperatie Zuiver Hof van Twente U.A., 
samen met ECHT (Energie Coöperatie Hof van 
Twente) en Stichting Platform 
Ondernemersverenigingen Hof van Twente 

2. de gemeenteraad de gelegenheid te geven hun 
wensen en bedenkingen naar voren te brengen 
inzake dit voorgenomen besluit tot het deelnemen 
in deze rechtspersoon conform artikel 160 lid 2 
van de gemeentewet 

3. zodra deze Coöperatie is opgericht deel te 
nemen als lid van de Coöperatie Zuiver Hof van 
Twente U.A. 

4. zodra deze Coöperatie is opgericht tot 
vertegenwoordiger van de gemeente Hof van 
Twente in het bestuur van de coöperatie te laten 
benoemen drs. W.J.H. Meulenkamp en tot zijn 
vervanger de heer H.J. Scholten, zoals 
omschreven in de oprichtingsstatuten van de 
Coöperatie 

5. de kosten voor het passeren van de akte ten 
laste te brengen van de bestemmingsreserve 
duurzaamheid 

 
 

   
 
 
Vastgesteld d.d. 29 september 2015, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 
 


