
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 15 november 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. 0615697 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 8 november 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0612699 - Intrekken van 
opgelegde last onder 
dwangsom 
 

Müller, 
Lisette  

Besloten is over te gaan tot intrekking van last onder 
dwangsom, nummer 41867. 

A.3 0613740 - Strategische visie 
ICT 

Loenen, 
van, Paul  

Besloten is: 
1. de strategische visie ICT vast te stellen.  
2. de strategische visie te verwerken in een 

videoanimatie.  
3. de projectgroepleden die betrokken zijn bij de 

vaststelling van de strategische visie ICT 
opdracht te geven voor het opstellen van een 
uitvoeringsprogramma  

4. t.z.t. de strategische visie en het 
uitvoeringsprogramma aan de raad te zenden. 

5. de projectgroepleden in te zetten als 
ambassadeurs van de strategische visie binnen 
de afdelingen van de gemeente Hof van Twente. 
 

A.4. 0614927 - Beslissing op 
bezwaar inhoudende 
kennelijk niet ontvankelijk 
wegens te late indiening 
bezwaar 

Besselink, 
Tomas  

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

bezwaarschriften (kenmerknummer 2016-048) 
over te nemen; 

2. het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk te 
verklaren; 

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

 

C.1. 0614008 - Participatie 
gemeente Hof van Twente in 
de op te richten 'Hofpas' 

Kolk, van 
der, Maarten  

Besloten is: 
1. de intentie uit te spreken om als gemeente Hof 

van Twente te participeren in de nieuw op te 
richten Hofpas 

2. nader te onderzoeken met welke betalingen, 
beloningen, producten en diensten gemeente Hof 
van Twente zou kunnen gaan participeren in de 
Hofpas. 
 

 
 



       
       

 

C.2. 0615473 - Prestatieafspraken 
2017 

Wissink-
Overmulder, 
Rianne  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de prestatieafspraken 2017 
2. volmacht te verlenen aan wethouder 

W.J.H. Meulenkamp om de 
bestuursovereenkomst te ondertekenen op 21 
november 2016. 

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

4. in te stemmen met de prestatieafspraken voor het 
zorgcomplex Arholtskamp in Markelo van 
Woonzorg Nederland. 

5. volmacht te verlenen aan wethouder 
W.J.H. Meulenkamp om de prestatieafspraken 
met Woonzorg Nederland te ondertekenen. 
 

    

  
 
Vastgesteld d.d. 22 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 


