
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 23 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. 0579674 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
16 februari 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0571520 Opfrissen huisstijl 
en doorvoeren stijl van het 
huis 

Kruijff, de, 
Hetty  

Besloten is: 
1. de huisstijl van gemeente Hof van Twente op te 

frissen 
2. in 2016 zoveel mogelijk het logo ’15 jaar Hof van 

Twente’ toe te passen 
3. de stijl van het huis toe te passen op alle 

standaardbrieven en -formulieren voordat deze in 
de nieuwe documentengenerator worden 
ondergebracht 
 

A.4. 0579773 Raadsbrief update' 
Marketing en promotie 
toeristisch merk Twente' 
 

Mark, van 
der, Harry  

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

B.1. 0578259 Financiële bijdrage 
Stichting Erve Graashuis 
voor het inrichten van een 
centrale woonruimte. 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is: 
1. een financiële bijdrage te verstrekken van 

€ 10.000,00 aan Stichting Erve Graashuis voor 
het inrichten van de centrale ruimte in het in 
aanbouw zijnde complex Peperkampweg 1 te 
Delden 

2. de kosten te dekken ten laste van de post 
Beschermd wonen/Inloop GGZ, FCL 66631000 - 
ECL 34200 

 

B.2. 0578836 Project 
Baanbrekend Landschap 

Braat, 
Prisca  

Besloten is: 
1. kennis te nemen van projectplan Baanbrekend 

Landschap en deelnemen aan het project 
2. de kosten ad € 3.472,22. te dekken uit het budget 

Plattelandsontwikkeling (FCL 63104000) en  
€12.500,00.ten laste te brengen van het 
Economisch Sociaal Participatiefonds (onder 
voorbehoud raadsbesluit) 
 

B.3. 0579562 VNG 
ledenraadpleging over CAO 
Wet sociale werkvoorziening 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is in te stemmen met het bereikte 
onderhandelaarsakkoord en dit middels de digitale 
ledenraadpleging uiterlijk 24 februari 2016 12.00 uur 
kenbaar te laten maken door de gemeentesecretaris 
 

 
 



       
       

 

B.4. 0579713 Overname activit-
eiten TSN door Buurtzorg: 
bestuurlijke standpunt-
bepaling en beantwoording 
vragen van raadslid Kalter 
(SP) 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is: 
1. het voorstel van Buurtzorg tot overname van TSN 

af te wijzen 
2. het contract met TSN op te zeggen per 21 april 

2016 
3. de inwoners van onze gemeente die op dit 

moment hulp van TSN ontvangen hierover, in 
samenwerking met de overige Twentse 
gemeenten, informeren en waar nodig helpen bij 
de overstap naar een andere zorgaanbieder 

4. de beantwoording van de vragen van raadslid 
Kalter vast te stellen en te verzenden aan de 
raad. 
 

C.1. 0577478 Vaststellen bestem-
mingsplan Buitengebied Hof 
van Twente, herziening 
Hagmolenweg 13 Bentelo 

Overbeek, 
Jeroen  

Onder het voorbehoud dat geen zienswijzen worden 
ingediend is besloten de raad voor te stellen:  
1. geen exploitatieplan vast te stellen 
2. het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van 

Twente, herziening Hagmolenweg 13 Bentelo 
(inclusief  bijlagen) vast te stellen overeenkomstig 
de bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte 
verbeelding en regels, zoals tevens vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.1735. BGxHagmolwg13-
VS10 
. 

C.2. 0579889 Definitieve 
oprichting en deelname aan 
de Coöperatie Zuiver Hof van 
Twente 2035 U.A. 

Paalman, 
Wilma  

Besloten is 
1. definitief over te gaan tot de oprichting van de 

Coöperatie Zuiver Hof van Twente 2035 U.A., 
samen met ECHT (Energie Coöperatie Hof van 
Twente) en Stichting Platform Ondernemers-
verenigingen Hof van Twente, nu de gemeente-
raad in haar vergadering van 28 oktober 2015 de 
gelegenheid heeft gehad haar wensen en 
bedenkingen te uiten conform artikel 160 lid 2 
Gemeentewet en GS door middel van haar brief 
van 14 januari 2016 goedkeuring heeft verleend, 
conform artikel 160 lid 3 Gemeentewet. 

2. deel te nemen als lid van de Coöperatie Zuiver 
Hof van Twente 2035 U.A. 

3. 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. 
 

C.3. 0574725 Raadsbrief over 
oprichting van en deelname 
aan Coöperatie Zuiver Hof 
van Twente 2035 U.A. 
 

Paalman, 
Wilma  

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

D.1. 0578990 Raadsvragen CDA 
digitale informatieborden 

Oost, 
Lieuwe  

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



       
       

 

D.2. 0578329 Aanpassingen 
drainagesysteem Braak-West 
te Delden 

Kok, Erwin  Besloten is: 
1. in te stemmen met de verbetering van het 

bestaande drainagesysteem in de Braak-West te 
Delden 

2. voor het realiseren van de verbeteringen een 
krediet beschikbaar te stellen van € 50.000,00 en 
deze ten laste te brengen van de Raamkredieten 
vGRP 2013-2016 
 

D.3. 0566029 Beleidslijn voor 
omgang met desintegratie-
kosten 

Roosink, 
Henk  

Besloten is in te stemmen met de in de notitie 
verwoorde beleidslijn voor omgang met desinte-
gratiekosten en berekening desintegratiekosten van 
lopende samenwerkingsinitiatieven 
 

D.4. 0574512 Onkruidbestrijding 
verharding 

Oost, 
Lieuwe  

Besloten is 
1. kennis te nemen van het verbod op het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen (chemische 
bestrijdingsmiddelen) op een verharde 
ondergrond; 

2. onkruidbestrijding op verharding te blijven 
uitvoeren op het door de raad op 12 december 
2013 vastgestelde beeldkwaliteitsniveau B; 

3. Twente Milieu schriftelijk opdracht te geven voor 
de onkruidbestrijding op verharding in 2016 
conform het ingediende voorstel voor een bedrag 
van € 85.000 excl. BTW; 

4. de werkzaamheden onkruidbestrijding op 
verharding op te nemen in de dienstverlenings-
overeenkomst (DVO) met Twente Milieu; 

5. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de raad 
aan te bieden  

6. de stijging van de kosten van € 37.689 voor de 
onkruidbestrijding op verharding als autonome 
ontwikkeling mee te nemen bij de 1e berap 2016. 
 

D.5. 0577657 MT Letter 2015 Damen, Bas  Besloten is: 
1. kennis te nemen van de MTLetter 2015 van PWC 
2. in te stemmen met de acties naar aanleiding van 

de managementletter 
3. de MTLetter 2015 als ingekomen stuk aan te 

bieden aan de raad 
 

 

   
 
Vastgesteld d.d. 1 maart 2016 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 


