
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 27 september 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. 
 
 

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1. 0608888 - De openbare 
besluitenlijst van de 
vergadering van B&W d.d. 
20 september 2016 
 

Veerdig-
Oude 
Nijhuis, 
Louise  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0608029 - Raadsvragen 
Gemeente Belangen met 
betrekking tot de Agenda van 
Twente 
 

Kip, Jeroen  Besloten is in te stemmen met de beantwoording van 
de vragen van Gemeente Belangen met betrekking 
tot de Agenda van Twente. 

A.3. 0608151 - Beslissing op 
bezwaar 2016-036 

Besselink, 
Tomas  

Besloten is: 
1. het advies van de commissie voor de 

bezwaarschriften (kenmerknummer 2016-036) 
over te nemen; 

2. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren; 

3. het bestreden besluit in stand laten; 
4. betrokkenen schriftelijk te informeren 

 

B.1. 0602235 - Subsidieaanvraag 
Be- Events Delden 

Brinkhof, 
Gerda  

Besloten is:  
1. de subsidieaanvraag voor jeugdactiviteiten van 

SV Delden ten behoeven van Be Events 
(gezamenlijk organisaties uit Delden) te 
honoreren en structureel vanaf 2016 een bedrag 
van € 2.800,- (excl. indexering) op te nemen in 
het subsidiebeleid 

2. de hardheidsclausule toe te passen om deze 
subsidie te kunnen verstrekken. 
 

 
 



       
       

 

B.2 0606725 - collegevoorstel 
Volmacht bruikleen-
overeenkomst Wmo-
hulpmiddelen 

Yilmaz-
Alkan, Nora  

Besloten is: 
1. bevoegdheden die te maken hebben met het 

aangaan en ondertekenen van bruikleen-
overeenkomsten Wmo hulpmiddelen, vanaf 
1 oktober 2016 te mandateren en te volmachtigen 
aan: 
- Algemeen Directeur van Welzorg Enschede; 
- Algemeen Directeur van Meyra Hengelo, en ;  
- Operationeel Directeur van Medipoint 

Hengelo en daartoe; 
a. de standaard bruikleenovereenkomst Wmo 

hulpmiddelen vast te stellen; 
b. het Volmacht- en mandaatbesluit te 

ondertekenen waarbij de bevoegdheid aan de 
betrokken directeuren wordt gegeven om de 
bruikleenovereenkomst Wmo-hulpmiddelen te 
kunnen ondertekenen  

c. in te stemmen met het geven van volmacht 
voor het ondertekenen van de 
bruikleenovereenkomst aan de betreffende 
medewerkers van Welzorg Enschede, Meyra 
Hengelo en Medipoint Hengelo en die bij de 
afdelingsmanager Ontwikkeling zijn gemeld; 

2. de op 15 februari 2011 vastgestelde Volmacht 
bruikleenovereenkomst Wmo-hulpmiddelen 
Welzorg met ingang van 1 oktober 2016 in te 
trekken 
 

B.3 0607247 - Evaluatie 
Minimabeleid 

Keus, Nynke  Besloten is: 
1. kennis te nemen van de evaluatie minimabeleid 
2. het raadsvoorstel vast te stellen en deze aan te 

bieden aan de raad. 
 

C.1. 0608607 - Plaatsen 
zonnepanelen op de 
Reggehof 

Paalman, 
Wilma  

Besloten is: 
1. over te gaan tot plaatsing van zonnepanelen op 

de Reggehof 
2. de investering te activeren en afschrijven in 15 

jaar. Deze rente en afschrijving te dekken uit de 
besparing op de energielasten van De Reggehof 
en de te ontvangen SDE+-subsidie van het Rijk 

3. de bespaarde energiekosten voor 90 % te 
verrekenen met de exploitatiesubsdie van de 
Reggehof en voor de overige 10 % het voordeel 
bij de Reggehof te laten 

4. voor zover de baten de lasten overtreffen deze 
ten gunste te brengen van de Reserve 
duurzaamheid 

5. de werkzaamheden uit te laten voeren door 
Suncatch uit Goor. 

6. de financiële effecten bij 1e Berap 2017 in de 
begroting te verwerken. 
 

C.2 0608730 - Ontwerp weigering 
omgevingsvergunning voor 
de bouw van een windturbine 
op Zenkeldamshoek in Goor 

Braak, ter, 
Guido  

Besloten is: 
1. de gevraagde omgevingsvergunning in ontwerp 

te weigeren 
2. de aanvrager hiervan in kennis te stellen door 

hem een ontwerpbesluit toe te zenden. 
 



       
       

 

D.2. 0606921 - Aanleg 
waterbergingsgebied 
Slotsweg en rioolvervanging 
Eeftinkstraat te Hengevelde 

Kok, Erwin  Besloten is: 
1. het grondwerk voor de aanleg van de 

waterberging enkelvoudig onderhands te gunnen 
mits de inschrijving marktconform is 

2. het bestaande rioolstelsel in de Eeftinkstraat 
tussen de Slotsweg en de Bekkampstraat te 
vervangen door een gescheiden rioolstelsel 

3. voor de voorbereiding en uitvoering van de 
maatregelen genoemd onder adviespunt 1 en 2 
een krediet beschikbaar te stellen van 
€350.000,00 en deze ten laste te brengen van de 
Raamkredieten vGRP 

4. de manager Openbare ruimte volmacht te 
verlenen voor het verstrekken van de opdrachten 
mits de kosten binnen het beschikbaar gestelde 
budget passen 

5. voor het beheer en onderhoud van de water-
berging het budget voor groenonderhoud (fcl 
65607000 en 65608012) te verhogen met 
€5.000,00 op jaarbasis en dit mee te nemen in de 
1e berap 2017 (areaaluitbreiding). 

 

  
 
Vastgesteld d.d. 4 oktober 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 


