
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 5 juli 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. 0598806 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 28 juni 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0598257 - De beleidsregel 
stimuleren deeltijd werken 
2013 in te trekken 

Bode, 
Stefanie  

Besloten is: 
1. een voorgenomen besluit te nemen om de 

beleidsregel stimuleren deeltijd werken 2013 met 
ingang van 1 augustus 2016 in te trekken 

2. de Ondernemingsraad (OR) te informeren en het 
Georganiseerd overleg (GO) te vragen schriftelijk 
tot overeenstemming te komen 

3. na overeenstemming met het Georganiseerd 
overleg (GO) definitief te besluiten de 
beleidsregel "stimuleren deeltijd werken 2013"  in 
te trekken. 

 

B.1. 0597438 - De Stijgbeugel 
Markelo 

Asteleijner, 
Eric  

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

B.2. 0597462 - Beveiligingsplan 
Suwinet 2016 

Kokhuis, 
Gerard  

Besloten is het Beveiligingsplan Suwinet 2016 vast te 
stellen. 
 

B.3. 0598869 - Maatschappelijke 
begeleiding en 
participatieverklaringstraject 

Hofsteede, 
Gerard  

Besloten is: 
1. het plan van aanpak maatschappelijke 

begeleiding en participatieverklaring Hof van 
Twente vast te stellen 

2. dit plan in te dienen bij het COA uiterlijk voor 
1 september 2016 

3. de klankbordgroep vluchtelingenopvang te 
informeren 
 

C.1. 0593103 - Aanvraag om 
omgevingsvergunning voor 
het bouwen van een 
mestopslagloods aan de 
Slaghekkenweg 9/9a in 
Bentelo 
 

Tichelaar, 
Arjan  

Besloten is de gevraagde omgevingsvergunning te 
verlenen. 

C.2. 0598097 - Bestuursopdracht 
Milieu, Duurzaamheid en 
Afval 2017 en 2018 

Hazenkamp, 
René  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de Bestuursopdracht Milieu, 

Duurzaamheid en Afval 2017 en 2018. 
2. de financiele consequenties meet te nemen bij de 

2e Berap 2016. 

 
 



       
       

 

C.3. 0597228 - Promotie Hof van 
Twente dmv 360° film 

Doeschot - 
Hofmeijer, 
Rianne  

Besloten is: 
1. € 8.000,- beschikbaar te stellen als startbijdrage 

voor de realisatie van een ‘360˚ promotiefilm, 
2. dit bedrag ten laste te brengen van het budget 

SEV, pijlers Retail en VTE 
 

D.1. 0596918 - Herstel schaden 
risico-riolen 2016 

Kok, Erwin  Besloten is: 
1. in te stemmen met de reparatie van de schades 

aan risico-riolen 
2. ter uitvoering van adviespunt 1 een krediet 

beschikbaar te stellen van € 50.000,00 en deze 
ten laste te brengen van de Raamkredieten 
vGRP 2013-2016. 
 

D.2. 0588267 - Vaststellen 
gedragscode Flora- en 
faunawet 

Emming, 
Richard  

Besloten is de gedragscode flora en fauna wet 
(bestendig beheer en onderhoud groen-
voorzieningen) van toepassing te verklaren 
 

D.3 0599650 - Raadsbrief Lijst 
subsidies en regelingen 
verwijderen asbestdaken 

Nijhuis, 
Joost  

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en aan de 
raad te zenden. 

 

   
Vastgesteld d.d. 12 juli 2016 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
H.A.J. Rietman drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


