
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 5 april 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. 0586478 De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
29 maart 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0584953 Consultatie 
gemeenteraad over instelling 
nieuwe bestuurscommissie 
Agenda van Twente 

Müller, 
Lisette  

Besloten is: 
1. kennis te nemen van de brief van het Dagelijks 

bestuur van de Regio Twente d.d. 7 maart 2016 
2. het verzoek van het Algemeen Bestuur van de 

Regio Twente door te geleiden naar de 
gemeenteraad. 

 

B.1. 0582957 Notitie uitgangs-
punten vluchtelingenopvang 

Venema, 
Antonie  

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

B.2. 0584808 4e Monitor 
Transities Sociaal Domein 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is de 4e monitor "Het transitiejaar uit" vast 
te stellen en aan te bieden aan de raad. 
 

B.3. 0586532 Onderwijshuis-
vesting Primair Onderwijs 
Delden: Aanvraag Onderwijs-
huisvesting 2017, Contouren-
document Ontwikkeling IKC 
Delden, Kadernota 2017 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is:  
1. in te stemmen met de uitgangspunten, zoals deze 

staan vermeld in de Contourendocument 
Ontwikkeling IKC Delden en de verdere 
ontwikkelingen af te wachten 

2. voor de vervangende nieuwbouw scholen Delden 
voor de jaren 2017-2020 een investeringskrediet 
van € 3.600.000,- te betrekken bij de integrale 
afweging in de kadernota 2017 

 

C.2. 0587476 Uitspraak Recht-
bank Overijssel omgevings-
vergunning dakopbouw ABZ 
Diervoeding 
 

Kamst, 
Michiel  

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

D.2. 0587379 Beantwoording 
technische vragen GMP uit 
raad 22 maart 2016 

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

    
 

 
 

Vastgesteld d.d. 12 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 


