
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 1 november 2016 
 

  
 

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

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1. 0613590 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 25 oktober 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

C.1. 0611504 - Ambtshalve 
wijziging omgevings-
vergunning ABZ diervoerders 
Markelo 
 

Masséus, 
Léon  

Besloten is de vergunning ambtshalve te wijzigen 
volgens het voorgenomen besluit. 

C.2. 0613877 - Weigering 
omgevingsvergunning voor 
de nieuwbouw Lidl aan de 
Kerkstraat 4 t/m 8 in Goor 
 

Braak, ter, 
Guido  

Besloten is geen medewerking te verlenen aan de 
nieuw te bouwen Lidl aan de Kerkstraat in Goor en 
de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte te 
brengen. 

D.1. 0612279 – Belasting-
verordeningen 2017 

Kütük, 
Memet  

Besloten is de raad voor te stellen de 
belastingverordeningen 2017 vast te stellen. 
 

D.2. 0613229 – September-
circulaire Gemeentefonds 
2016 
 

Molder, te, 
Jeroen  

Besloten is de raadsbrief aan te passen en deze 
vervolgens aan de raad aan te bieden. 

D.3. 0613394 - Verkeersstudie 
Markelo 

Meijer, John  Besloten is de raadsbrief aan te passen en deze 
vervolgens aan de raad te sturen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       
       

 

D.4. 0605503 - Evaluatie 
eenrichtingsverkeer 
Molenstraat Goor 

Meijer, John  Besloten is:  
1. in te stemmen met de Evaluatie-notitie 

eenrichtingsverkeer Molenstraat Goor; 
2. in te stemmen met de antwoordbrief aan 

Stadsraad Goor; 
3. in te stemmen met de antwoordbrief aan 

vertegenwoordigers van Plan Moormann; 
4. in te stemmen met de antwoordbrief aan 

Verkeerscommissie Laarstraat; 
5. de stand van zaken t.a.v. het onderdeel Van 

Kollaan uit de Verkeersvisie te bespreken met de 
raad; 

6. een persbericht uit te laten gaan; 
7. de raad over de evaluatie te informeren door 

middel van een raadsbrief. 

    

  
 
Vastgesteld d.d. 8 november 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 


