
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 5 januari 2016 
 

  
 

 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. 0573332 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
22 december 2015 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0571153 Beantwoorden 
raadsvragen D'66 van ABZ 
Diervoeders en Plan Mooi 
Markelo 
 

Kamst, 
Michiel  

Besloten is in te stemmen met de beantwoording 
van de gestelde raadsvragen 

A.4. 0571928 EUREGIO 
vergadering op 8 januari 2016 
 

Müller, 
Lisette  

Besloten is akkoord te gaan met de voorgestelde 
agenda-onderwerpen, met inachtneming van de 
gemaakte opmerkingen in de adviesnota. 

A.5 0574213 beantwoording 
raadsvragen CDA over 
drugsgebruik 
 

Meer, Sytze  Besloten is in te stemmen met de beantwoording 
van de raadsvragen 

B.1. 0571746 Raadsbrief m.b.t. 
rekenkamercommissie inzake 
subsidiebeleid 
 

Mark, Harry  Besloten is in te stemmen met de raadsbrief als 
antwoord op de brief van de rekenkamercommissie 
inzake het subsidiebeleid 

B.2. 0574209 beantwoording 
schriftelijke vragen PVDA over 
faillissement KC Triangel 
 

Brinkhof, 
Gerda  

Besloten is in te stemmen met de beantwoording 
van de gestelde raadsvragen 
 

C.1. 0573099 Gebiedsvisie De 
Domelaar 

Mark, Harry  Besloten is in te stemmen met de raadsbrief m.b.t. 
zandwinning De Domelaar  
 

D.1. 0571406 Vaststelling 
beheersbegroting 2016 
 

Molder, 
Jeroen  

Besloten is de beheersbegroting 2016 vast te 
stellen. 

D.3. 0573232 Budgetoverheveling 
2015 naar 2016 

Klein, 
Belinda  

Besloten is de raad voor te stellen in te stemmen 
met de budgetoverheveling van het jaar 2015 naar 
2016  
 

D.4. 0573384 raadsbrief 
beantwoording vragen notitie 
openbare verlichting en 
afwegingskader gebieds-
differentiatie kwaliteit 
openbare ruimte 
 
 
 

Denekamp, 
Bert  

Besloten is de raadsbrief en de aangepaste notitie 
met bijlage aan de raad zenden en toe te voegen 
aan de raadstukken voor de raadsvergadering van 
12 januari 2016 

 
 



       
       

 

D.5. 0574125 Beantwoording 
schriftelijke vragen aan het 
college; griffie nr 2015-23 

Meijer, John  Besloten is in te stemmen met de beantwoording 
van de gestelde raadsvragen 
 

    

    
 

   
 
Vastgesteld d.d. 12 januari 2016 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


