
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 9 februari 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. 0577906 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
2 februari 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1 0578055 beantwoording 
schriftelijke vragen van PvdA 
fractie aan college 
 

Mensink, 
Michiel  

Besloten is de beantwoording van de gestelde 
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad aan 
te bieden 

B.2. 0566485 Vorming brede 
Welzijnsinstelilng Hof van 
Twente 

Groot, Rene  Besloten is het voorgenomen besluit van 
10 november 2015, gehoord de opvattingen van de 
raad op 2 februari 2016, definitief te maken met dien 
verstande dat het voorgenomen besluit onder punt 4 
als volgt wordt geherformuleerd: 
“4. SWO Hof van Twente in 2016 aan te merken als 
hoofdaannemer voor de Welzijnsactiviteiten en aan 
de subsidieverlening aan de SW onder meer de 
voorwaarde te verbinden dat indien en voor zover 
noodzakelijk gebruik wordt gemaakt van 
gedetacheerde Wijkracht medewerkers voor de taken 
vrijwilligerswerk, algemeen maatschappelijk werk 
(psychosociale hulpverlening) en jongerenwerk en 
voor de taak mantelzorgondersteuning van een 
gedetacheerde SIZT medewerkster”. 
 

D.1. 0576713 bestuurlijke brief 
aan RWS over bruggen 
Twentekanalen 
 

Meijer, John  Besloten is de brief aan RWS te versturen en deze te 
laten ondertekenen door de portefeuillehouder 

D.2. 0577052 Ondertekenen 
overeenkomst met winnende 
partij van de concessie 
reclame uiting abri’s 
(wachthokjes bushaltes) 

Falk, Ilona  Besloten is: 
1. kennis te nemen van de uitkomst van de 

Europese openbare aanbestedingsprocedure 
voor de exploitatie van de bestaande abri's voor 
een periode van 10 jaar 

2. de inkomsten toe te voegen aan het budget 
kleine verkeersmaatregelen en de verhoging van 
baten/lasten begrotingstechnisch mee te nemen 
bij de 1e berap 2016 
 

D.3. 0577732 Beantwoording 
vragen CDA fractie over 
terugdringing hardheid 
leidingwater in Hof van 
Twente 

Hazenkamp, 
René  

Besloten is: 
1. de beantwoording van de gestelde raadsvragen 

vast te stellen en deze aan de raad aan te bieden 
2. in te stemmen met de brief aan Vitens en onder-

tekening van de brief door de afdelingsmanager 
Openbare Ruimte. 

 
 



       
       

 

D.4. 0577729 Decembercirculaire 
Gemeentefonds 2015 

Molder, te, 
Jeroen  

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

 

   
 
Vastgesteld d.d. 16 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 
 


