
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 29 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. 0617609 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 22 november 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0617195 - Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering 
VNG op 30 nov 2016 

Müller, 
Lisette  

Besloten is kennis te nemen van de opmerkingen en 
adviezen m.b.t. de agendapunten van de 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de 
VNG op 30 november 2016. 
 

A.3. 0616454 - Bijdrage project 
'Heerlijck Zicht 2017' 

Mark, van 
der, Harry  

Besloten is:  
1. Stichting De Heerlijckheid Diepenheim een 

bijdrage toe te zeggen van € 35.000 in het project 
‘Heerlijck Zicht 2017’, 

2. dit bedrag te zijner tijd te verstrekken in de vorm 
van een éénmalige subsidie, 

3. bij verlening gebruik te maken van artikel 19 
’hardheidsclausule’ in de Asv 2016 en af te wijken 
van het bepaalde in artikel 7 en 8 van de Asv 
2016. 
 

B.1. 0616203 - Tarieven 2017 
buitensportaccommodaties. 

Onland-
Prins, 
Jeanette  

Besloten is de zesde wijziging van de Regeling 
tarieven gebruik gemeentelijke sportaccommodaties 
Hof van Twente vast te stellen 
 

B.2. 0617288 - Herijking subsidies 
2018-2022 

Bent-de 
Bont, 
Wendy  

Besloten is: 
1. de basisinfrastructuur (BIS) Hof van Twente vast 

te stellen voor de aankomende periode van vier 
jaar 

2. de bijgevoegde basisinfrastructuur (BIS) ter 
vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad 
 

C.1. 0613750 - Vast te stellen 
bestemmingsplan Markelo-
West, Grotestraat 11 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. de ingediende zienswijzen niet over te nemen, 

overeenkomstig het gestelde in de ziens-
wijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan “Markelo-
West, herziening Grotestraat 11”;  

2. het bestemmingsplan “Markelo-West, herziening 
Grotestraat 11” ongewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

C.3. 0615646 - Het bouwen van 
21 woningen in het plan 't 
Gijmink in Goor 

Braak, ter, 
Guido  

Besloten is de raad voor te stellen een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te 
geven. 
 

 
 



       
       

 

C.4. 0616873 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Buitengebied, herziening 
regels beleid KGO 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is: 
1. af te zien van een voorontwerp bestemmingsplan 
2. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hof 

van Twente, herziening regels beleid KGO 
gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 

C.6. 0616444 - Principeverzoeken 
De Wolff 

Ouwehand, 
Adrie  

Besloten d.d. 23 november 2016 is: 
1. aan geen van de drie door De Wolff ingediende 

verzoeken principemedewerking te verlenen 
2. het aanbod van het Platform Buurtschappen Hof 

van Twente te omarmen en met hen het gesprek 
aan te gaan over hoe onze gedeelde 
duurzaamheidsambities in Hof van Twente 
vormgegeven kunnen worden 
 

D.1. 0615063 - Afwijken inkoop- 
en aanbestedingsbeleid 
verzekeringen 

Weekhout, 
Nafasj  

Besloten is eenmalig af te wijken van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid om de CAR-verzekering bij 
Centraal Beheer met een jaar te verlengen. 
 

D.2. 0614900 - Garantstelling 
lening Coöperatie Op Rozen 
Zuiver Hof van Twente 

Molder, te, 
Jeroen  

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. het garanderen van leningen voor lokale 

productie van groene stroom door een collectief 
van inwoners te kwalificeren als invulling van de 
publieke taak. 

2. de coöperatie Op Rozen Zuiver Hof van Twente 
i.o. aan te wijzen als door de gemeenteraad 
‘goedgekeurde partij’ in de zin van het 
Treasurystatuut. 

3. de afhandeling van de nog van de Coöperatie Op 
Rozen Zuiver Hof van Twente te ontvangen 
eigenlijke aanvraag voor garantstelling pilot-
project voor een maximum van € 1 mln over te 
laten aan het college. 

4. zodra de pilot is afgerond een evaluatie hiervan 
met de raad te delen en op basis daarvan nadere 
beleidskaders stellen voor mogelijk daarna 
komende aanvragen garantstelling voor door 
lokale coöperaties aan te trekken leningen ter 
financiering van lokale stroomproductie. 

5. de documenten aan te vullen met een 
samenvatting en een animatie/infographic 
 

D.3 0615855 - Aanpassing 
Financiële verordening naar 
aanleiding van wijziging 
Besluit begroting en 
verantwoording 

Roosink, 
Henk  

Besloten is de raad voor te stellen de financiële 
verordening 2017 vast te stellen. 

  
 
Vastgesteld d.d. 6 december 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 


