
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 14 juni 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. 0595552 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 6 juni 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0595749 - Aanwijzingsbesluit 
inzake artikel 2:62 
(Nachtvissen) van de APV 

Bongers, 
Lisette  

Besloten is: het aanwijzingsbesluit vast te stellen 
zoals bedoeld in artikel 2:62 van de APV, waardoor 
het verboden wordt om te nachtvissen aan de 
retentievijver gelegen tussen de Kloosterlaan en de 
Van Coeverdenstraat in Goor 
 

A.3. 0594671 - Actieplan Toezicht 
& Handhaving Openbare 
Ruimte 2016-2017 

Arends, 
Arjan  

Besloten is: 
1. in te stemmen met het Actieplan Toezicht & 

Handhaving Openbare Ruimte 2016-2017 
2. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de raad 

aan te bieden 
 

A.4. 0592368 - Actualisering 
Algemene Plaatselijke 
Verordening Hof van Twente 
2016 
 

Meer, van 
der, Sytze  

Besloten is in te stemmen met de geactualiseerde 
APV Hof van Twente 2016 en deze ter vaststelling 
aan te bieden aan de raad 
 

A.5. 0577352 - Definitieve 
vaststelling Organisatie-
besluit 2015 
 

Klein Tank, 
Richard  

Besloten is het Organisatiebesluit 2015 definitief vast 
te stellen 
 

A.6. 0596554 - Raadsbrief IenA Jonge, de, 
Jaap  

Besloten is de burgemeester te machtigen de 
raadsbrief aan te passen. 
 

B.1. 0594274 - Besluit maat-
schappelijke ondersteuning 
en jeugdhulp 2016 

Koopman, 
Teun  

Besloten is het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 2016 met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2016 vast te stellen 
 

 
 



       
       

 

B.2. 0591915 - Bijdrage realisatie 
BoekWerk bovenverdieping 
bibliotheek Goor 

Mark, van 
der, Harry  

Besloten is: 
1. in te stemmen met het verzoek van de 

Bibliotheek Hof van Twente om 
afscheidingswanden te plaatsen ten gunste van 
afgescheiden werkplekken voor BoekWerk Goor 
en realisatie van een vergaderruimte annex 
leslokaal, 

2. de uitwerking van de plannen te laten uitvoeren in 
overleg met de gebouwenbeheerder 

3. de Bibliotheek Hof van Twente een eenmalige 
bijdrage te verstrekken van € 15.000 en dit ten 
laste te brengen van het “Frictiebudget 2014-
2016”, 

4. 4. in afwijking van regel 3 van de Beleidsregels 
“Frictiebudget 2014-2016”, dit bedrag in 2016 in 
één keer uit te betalen. 
 

B.3. 0584780 - verordening 
peuterwerk en kinderopvang 
op grond van sociaal 
medische indicatie 

Brinkhof, 
Gerda  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de aangepaste verordening 
2. de verordening aan de gemeenteraad voor te 

leggen voor besluitvorming. 
 

B.4. 0596104 - Voortgang 
invulling schoollogopedie per 
1 augustus 2016: vragen D66 
en PvdA 
 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is met een enkele wijziging in te stemmen 
met de raadsbrief 

C.1. 0594806 - vervolg 
bestemmingsplan Markelo-
west, herziening Grotestraat 
11 

Koetsier - 
Keizer, 
Janine  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de voorgestelde 

beantwoording van de inspraakreacties  
2. het ontwerp-bestemmingsplan gedurende zes 

weken ter inzage te leggen 
 

C.2. 0595574 - Schriftelijke 
vragen PvdA betreft 
aanvraag omgevings-
vergunning Kerkstraat 2 - 16 
te Goor 
 

Ouwehand, 
Adrie  

Besloten is de schriftelijke vragen te beantwoorden 
conform het voorstel 

D.1. 0595373 - Rioolrenovatie 
Goorsestraat, 
Diepenheimsestraat en 
Nieuwstraat te Hengevelde 

Harbers, 
Martijn  

Besloten is: 
1. voor de voorbereiding en uitvoering van het 

project een krediet van  € 250.000,--, beschikbaar 
te stellen en deze ten laste te brengen van de 
Raamkredieten vGRP; 

2. de manager Openbare Ruimte volmacht te 
verlenen voor het verstrekken van de opdracht 
voor de uitvoering mits de kosten na 
aanbesteding binnen het beschikbaar gestelde 
krediet passen. 

 

   
Vastgesteld d.d. 21 juni 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 


