
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 29 maart 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. 0585571 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
22 maart 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0580177 Beslissing op 
bezwaar van de heer 
R.B. Buiting inzake de 
verleende omgevings-
vergunning aan de heer 
A. Essink inhoudende de 
legalisering hekwerk 
Holterweg ong. in Markelo 
 

Djodikromo, 
Daisy  

Besloten is het bezwaarschrift van de heer Buiting 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten met inachtneming 
van het advies van de commissie bezwaarschriften 
van 28 januari 2016 en de uitkomsten van het 
natuuronderzoek Natuurbank Overijssel. 

A.3. 0581291 Interbestuurlijk 
toezicht 2016 

Hertzdahl, 
Malu  

Besloten is: 
1. het aangehouden voorstel d.d. 20 oktober 2015 

te behandelen als onderdeel van dit voorstel 
2. kennis te nemen van het toezichtkader en het 

toezichtbeeld interbestuurlijk toezicht 2016 
3. de door de provincie genoemde actiepunten in de 

domeinen Wabo en Wro grotendeels over te 
nemen 

4. de raad te informeren over het toezichtbeeld en 
een toezichtparagraaf op te nemen in programma 
1 van de programmabegroting 2017 en de 
voortgang van de actiepunten op te nemen in de 
beraps. 
 

A.5. 0583593 Verlenen mandaat 
aan 
onderhandelingsdelegatie 
GR Sociaal Werk-leerbedrijf 
Midden Twente in casu 
project Gildebor 

Bogt, te, 
Ingrid  

Besloten is mandaat te verlenen aan: 
1. Mariska ten Heuw (voorzitter dagelijks bestuur 

GR en voorzitter bestuurlijk BGO) 
2. Jeroen van der Geest (secretaris GR en 

voorzitter technisch BGO) 
3. de portefeuillehouders P&O van Hof van Twente 

(drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel) en Hengelo 
4. Martha Dijk (juridisch adviseur) 
5. Ingrid te Bogt (adviseur P&O van gemeente Hof 

van Twente) 
6. Marleen Middelwijk (beleidsmedewerker P&O van 

gemeente Hengelo en secretaris BGO) 
om namens het college overleg te voeren met de 
vakbonden ten behoeve van de overgang van 
medewerkers naar de GR Sociaal Werk-leerbedrijf 
Midden Twente in casu Gildebor. 
 

 
 



       
       

 

B.1. 0584951 Wijziging Controle 
en Verificatieplan 2014 

Tadema, 
Hans  

Besloten is het Controle en Verificatieplan 2014 te 
wijzigen door de termijn voor rechtmatigheids-
onderzoeken te wijzigen van 2 jaar in 4 jaar. 
 

B.2. 0585586 Raadsbrief herijking 
subsidies 

Bent-de 
Bont, 
Wendy  
 

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

C.1. 0583116 Vaststelling 
bestemmingsplan 
Diepenheim 
 

Koetsier - 
Keizer, 
Janine  

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

C.2. 0584305 Vaststellen 
bestemmingsplan Delden-
Zuid 2015, herziening De 
Strookappe 

Roebert-ter 
Horst, Alie 

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de zienswijzennotitie 
2. het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen 
3. geen exploitatieplan vast te stellen 

 

C.3. 0584523 Vaststellen 
bestemmingsplan "Goor 
centrum e.o., herziening 
Hofkerk e.o." 

Braak, ter, 
Albert 

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan "Goor centrum e.o., 

herziening Hofkerk e.o." ongewijzigd vast te 
stellen en in te stemmen met de zienswijzen-
notitie 

2. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

D.1. 0578797 Beleidskeuze diftar Agteresch, 
Eef  

Besloten is de beleidskeuzes vast te stellen en de 
gemeenteraad te vragen in te stemmen met deze 
beleidskeuzes 
 

D.2. 0580028 Evaluatie begrazing 
door schapen 

Jager, Hans Besloten is: 
1. de evaluatie begrazing schapen voor het jaar 

2015 voor kennisgeving aan te nemen 
2. het begrazen met schapen voor het jaar 2016 te 

verlengen op basis van de beheerovereenkomst 
 

D.4. 0585554 raadsvragen SP 
fractie over inzet uitkerings-
gerechtigden bij onkruid-
bestrijding op verharding 
. 

Oost, 
Lieuwe 

Besloten is in te stemmen met beantwoording van de 
gestelde raadsvragen en deze aan de raad aan te 
bieden. 

D.5. 0584399 Uitvoeringspakket 
en aanbesteding 2016; 
wegen vanuit Groot 
Onderhoud en rehabilitatie 

Staman, 
Arjan 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het uitvoeringspakket 2016 

(zie bijlage 2); 
2. het werk in lijn met de Aanbestedingswet 2012 

(meervoudig) onderhands aan te besteden 
3. de afdelingsmanager OBR volmacht te verlenen 

voor opdrachtverlening mits de uitvoeringskosten 
na aanbesteding binnen het budget passen. 

 

   
Vastgesteld d.d. 5 april 2016 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
mr. G.S. Stam  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


