
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 10 mei 2016 
 

  
 

 Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
P. van Zwanenburg 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
H.J. Scholten 
drs. B. Marinussen, secretaris a.i. 
 
Afwezig: 
mr. G.S. Stam 
 

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1 0591420 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 3 mei 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0590964 - Zienswijze 
jaarstukken 2015 en 
begroting 2017 VRT 

Bent-de 
Bont, 
Wendy  

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de begroting 2017 VRT 
2. in te stemmen met de jaarrekening 2015 VRT 

 

B.1 0591301 - Schriftelijke 
raadsvragen jeugdzorg 

Geen, van, 
Lisanne  

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

B.2 0588592 - Vervanging 
trekkenwand De Reggehof 

Mark, van 
der, Harry  

Besloten is het bestuur van De Reggehof schriftelijk 
aan te geven dat: 
1. noodzakelijke vervangingen (zoals de 

trekkenwand) en calamiteiten gefinancierd 
kunnen worden vanuit de eigen reserve 

2. indien noodzakelijke vervangingen c.q. 
calamiteiten niet kunnen worden gefinancierd 
vanuit de eigen reserves, waardoor De Reggehof 
de in het gemeentelijk beleid toebedachte functie 
niet kan vervullen, de gemeente incidenteel zal 
bijspringen, 

3. er een nieuw Meer Jaren Onderhouds Plan 
(MJOP) zal worden opgesteld voor zowel het 
huurdersdeel als het eigenaarsdeel van De 
Reggehof 

4. De Reggehof in haar meerjarenbegroting 
aangeeft wat haar inspanningen zijn in het 
financieren van het MJOP 

5. het nieuwe MJOP het vertrekpunt zal zijn voor het 
actualiseren van de meerjarenbegroting van De 
Reggehof en de verdere besprekingen rond 
mogelijke privatisering 

6. de geactualiseerde meerjarenbegroting het 
vertrekpunt zal zijn voor nadere afspraken tussen 
De Reggehof en de gemeente m.b.t. eventuele 
aanvullende financiering v.w.b. onderhouds-
kosten en noodzakelijke investeringen 
 

 
 



       
       

 

C.1 0591202 - Plaatsing 
windturbine Zenkeldamshoek 

Braak, ter, 
Guido  

Besloten is de vragen uit de raadsvergadering van 
12 april 2016 over de windturbine te beantwoorden 
en de gemeenteraad te vragen om: 
1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af 

te geven voor het bouwen van een windturbine 
op Zenkeldamshoek 

2. het beeldkwaliteitsplan "Windturbine 
Zenkeldamshoek" vast te stellen 

3. geen exploitatieplan vast te stellen 
4. wethouder Meulenkamp te mandateren om het 

raadsvoorstel op onderdelen aan te passen 
 

C.2 0586636 - Geurgebiedsvisie 
en geurverordening 
omgeving Haaksbergerstraat 
2 Hengevelde 

Hazenkamp, 
René  

Besloten is: 
1. in te stemmen met: 

a. de concept geurgebiedsvisie 
b. de geurverordening omgeving 

Haaksbergerstraat 2 Hengevelde voor het 
bestemmingsplan met naam Hengevelde 
wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2. 

2. af te wijken van de inspraakverordening in die zin 
dat de concept geurgebiedsvisie en -verordening 
niet door middel van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht voor 6 weken ter 
inzage worden gelegd 

3. de concept geurgebiedsvisie en -geurverordening 
aan de gemeenteraad aan te bieden ter 
vaststelling 

 

D.1 0590598 - Partijen 
informeren over 
besluitvorming overheveling 
belastingtaken naar GBT 

Braamhaar, 
Pim  

Besloten is: 
1. het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 

schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit 
om de belastingtaken niet over te hevelen en 
daarbij te refereren aan de mondelinge toelichting 
door de burgemeester en de toezeggingen om 
met elkaar in gesprek te blijven en zo odig het 
besluit aan het voltallige bestuur toe te lichten  

2. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de raad 
aan te bieden, inclusief het Thorbecke-rapport en 
het OR-advies. 
 

 

   
Vastgesteld d.d. 17 mei 2016 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris a.i., de burgemeester, 
 
 
 
drs. B. Marinussen drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


