
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 26 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. 0576016 De besluitenllijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 19 januari 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.3. 0574412 Aanwijzingsbesluit 
Collectieve Festiviteiten 2016 
vaststellen 

Rikkert, 
Dienie  

Besloten is:  
1. op grond van artikel 4:2 Algemene Plaatselijke 

Verordening in de nota genoemde festiviteiten als 
collectieve festiviteiten aan te wijzen waarvoor de 
geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 
2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet 
gelden 

2. dit besluit te publiceren in het Hofweekblad 
3. mandaat te verlenen aan de afdelingsmanager 

Publiekszaken tot aanwijzing van Collectieve 
Festiviteiten 
 

A.4. 0575554 Actualisatie van de 
Verordening onderzoeken 
doelmatigheid en 
doeltreffendheid 
 

Janssen, 
René  

Besloten is het raadsvoorstel vast te stellen en deze 
ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. 

B.1. 0573666 Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Hof van 
Twente: meerjarenbegroting 
2017-2019 
 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is het raadsvoorstel vast te stellen en deze 
ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. 

B.2. 0575772 Beleidsregels 
Taaleis Participatiewet Hof 
van Twente 2016 
 

Tadema, 
Hans  

Besloten is de Beleidsregels Taaleis Participatiewet 
Hof van Twente 2016 vast te stellen. 

B.3. 0576131 Bestuursopdracht 
Economie en Arbeidsmarkt 
 

Groot, Rene  Besloten is het raadsvoorstel vast te stellen en deze 
ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. 

C.1. 0572323 Woonagenda Hof 
van Twente 
 

Kip, Jeroen  Besloten is het raadsvoorstel vast te stellen en deze 
ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. 

C.2. 0575780 Raadsbrief: 
Stikstofplafond in het 
bestemmingsplan 
Buitengebied en aantallen 
vergunningen 

Braak, 
Guido  

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en deze aan 
de raad aan te bieden. 

 
 



C.3. 0575937 
Omgevingsvergunning voor 
de bouw van 10 woningen 
aan de Hassinkstraat 5 t/m 
23 in Delden 

Braak, 
Guido  

Besloten is: 
1. in te stemmen met het doorverkopen van een 

stuk grond van circa 117 m² 
2. de omgevingsvergunning te verlenen en de 

belanghebbenden hierover schriftelijk te 
informeren 

 

C.4. 0575472 Nieuwbouw garage 
met showroom aan de 
Rijssenseweg ong. in 
Markelo 
 

Braak, 
Guido  

Besloten is het raadsvoorstel vast te stellen en deze 
ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. 

C.5. 0576142 Raadsbrief inzake 
uitspraak afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van Twente 
 

Overbeek, 
Jeroen  

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en deze aan 
de raad aan te bieden. 

C.6. 0566471 Jaarverslag 2015 
Groene Metropool Twente 

Nije Bijvank, 
Frans  

Besloten is: 
1. kennis te nemen van en in te stemmen met het 

jaarverslag van de Groene Metropool Twente  
2. in te stemmen met programmavoorstel voor 2016 
3. in te stemmen met financiële bijdrage ad € 9.500 

in de dekking van de proceskosten 
4. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de raad 

aan te bieden 
 

D.1. 0569516 Samenwerking 
begraafplaatsen 

Vruwink, 
Johan  

Besloten is de koers die is ingezet met het rapport 
Onderzoek algemene begraafplaatsen Hof van 
Twente’ voort te zetten door:  
1. kennis te nemen van de stand van zaken huidige 

uitvoering begraafplaatsen  in samenwerking met 
de uitvaartondernemingen en plaatselijke 
belangenverenigingen 

2. Crematoria Twente een antwoordbrief sturen dat 
Hof van Twente niet actief deelneemt aan een 
vervolgonderzoek 
 

D.2. 0575822 Actualisatie van de 
controleverordening en het 
controleprotocol. 
 

Damen, Bas  Besloten is het raadsvoorstel vast te stellen en deze 
ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. 

D.3. 0573618 Invoering 
vennootschapsbelastingplicht 
voor overheidsonder-
nemingen 
 

Roosink, 
Henk  

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en deze aan 
de raad aan te bieden. 

D.4. 0575977 Financiële 
verordening 2016 

Roosink, 
Henk  

Besloten is het raadsvoorstel vast te stellen en deze 
ter besluitvorming aan de raad aan te bieden 

 

   
 
 
Vastgesteld d.d. 2 februari 2016, 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
mr. G.S. Stam  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


