
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 21 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. 0596937 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 14 juni 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1. 0595283 - Vergadering AB 
Regio Twente op 23 juni 
2016 

Müller, 
Lisette  

Besloten is kennis te nemen van de agendapunten 
voor deze vergadering van het Algemeen bestuur 
van de Regio Twente en de in dit collegevoorstel 
voorgestelde adviezen over te nemen 
 

C.1. 0596570 - Vorming 
woningmarktregio Oost 
Nederland 

Bent-de 
Bont, 
Wendy  

Besloten is:  
1. akkoord gaan met het voorstel tot vorming van de 

woningmarktregio Oost Nederland 
2. de gemeenteraad te informeren over dit besluit 
 

C.2. 0593837 - Vaststellen 
bestemmingsplan "Markelo-
West, herziening 
Roosdomsweg 6-8" 

Braak, ter, 
Albert  

Besloten is om de raad voor te stellen om: 
1. de ingediende zienswijzen niet overnemen, 

overeenkomstig het gestelde in de 
zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan 
“Markelo-West, herziening Roosdomsweg 6-8” 

2. het bestemmingsplan “Markelo-West, herziening 
Roosdomsweg 6-8” ongewijzigd vaststellen 

3. geen exploitatieplan vaststellen 
 

C.3. 0595745 - Nieuwbouw 
soccerhal aan de 
Endemansdijk 2a in Markelo 
voor Sport Club Markelo 
 

Braak, ter, 
Guido  

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

D.1. 0596726 - Project Inrichten 
30 km-zone 
Hengevelderstraat in Goor 

Staman, 
Arjan  

Besloten is: 
1. in te stemmen met het voorbereiden van het 

project “inrichting 30km/uur zone 
Hengevelderstraat te Goor” en daarvoor het 
projectplan “inrichting 30km/uur zone 
Hengevelderstraat te Goor” vast te stellen; 

2. een krediet voor de voorbereiding en de 
uitvoering van € 52.000,- beschikbaar te stellen 
en deze ten laste brengen van de nog niet 
bestede delen van de raamkredieten GMP 2007 
t/m 2015. 

3. de manager Openbare Ruimte volmacht te 
verlenen voor het verstrekken van de opdracht 
voor de uitvoering. 

 
 



       
       

 

D.2. 0589856 - evaluatie 
gladheidbestrijding - 
preventieve 
gladheidbestrijding 

Oost, 
Lieuwe  

Besloten is: 
1. de evaluatie gladheidbestrijding 2015 - 2016 voor 

kennisgeving aan te nemen; 
2. pas een besluit nemen over het eventueel 

overgaan op preventieve gladheidbestrijding ten 
tijde van de besluitvorming over de mogelijke 
realisatie van een nieuwe werf, in relatie tot de 
implementatie van Gildebor; 

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

D.3. 0597191 - Meicirculaire 
Gemeentefonds 2016 

Molder, te, 
Jeroen  

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

    
 

   
Vastgesteld d.d. 28 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 


