
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 19 juli 2016 
 

  
 

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

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1. 0600871 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 12 juli 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0597586 - Verslag 
archiefzorg en -beheer 2015 

Dam, ten, 
Petra  

Besloten is  
1. in te stemmen met het verslag archiefzorg- en 

beheer en dit verslag ter kennisname aan te 
bieden aan de raad 

2. kennis te nemen van de Kritische Prestatie 
Indicatoren (KPI's) die zijn opgesteld in het kader 
van de horizontale verantwoording. 
 

A.3. 0599057 - Beleidsregel 
bestuurlijke boete 
basisregistratie personen 

Meerman, 
Henry  

Besloten is: 
1. de beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie 

personen vast te stellen; 
2. daar waar nodig uitvoering te geven aan de 

mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen. 
 

A.4. 0598257 - De beleidsregel 
stimuleren deeltijd werken 
2013 in te trekken 

Bode, 
Stefanie  

Besloten is: 
1. de beleidsregel stimuleren deeltijd werken 2013 

met ingang van 1 september 2016 in te trekken, 
waarbij het deeltijd werken voor 1 januari 2017 
geeffectueerd dient te worden 

2. diegenen die gebruik hebben gemaakt van de 
beleidsregel niet meer in aanmerking te laten 
komen voor urenuitbreiding, tenzij het voordeel 
dat men heeft gehad verrekend wordt. 
 

C.1. 0598901 - maatregelen 
rondom soortenadoptie 

Nije Bijvank, 
Frans  

Besloten is: 
1. kennis te nemen van het keuzeproces en in te 

stemmen met de adoptie van de steenuil als 
bijzonder te beschermen diersoort  

2. kennis te nemen van het plan van aanpak voor 
de komende 2 jaar 

3. € 5.000 beschikbaar te stellen als bijdrage ter 
dekking van de begroting 

4. in te stemmen met raadsbrief 
 

 
 



       
       

 

D.1. 0600506 - Vaststellen DO 
herinrichting deel 
Rijssenseweg (30km/u zone) 
Markelo 

Harbers, 
Martijn  

Besloten is: 
1. het definitief ontwerp (DO) herinrichting deel 

Rijssenseweg (30km/u zone) Markelo vast te 
stellen  

2. de reactienotitie vast te stellen en de ter 
inzagelegging af te ronden 

3. het uitvoeringskrediet van € 150.000,- 
beschikbaar stellen en deze te dekken uit het 
uitvoeringsprogramma GMP 2016 

4. in het kader van de voortgang de werkzaam-
heden uit te voeren onder het bestek groot 
onderhoud wegen 

5. de afdelingsmanager OBR volmacht te verlenen 
voor opdrachtverlening mits de uitvoeringskosten 
binnen het beschikbaar gestelde budget passen 

 

    
 

   
Vastgesteld d.d. 26 juli 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 


