
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 6 december 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. 0618598 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 29 november 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.3. 0617995 - Tijdelijke 
bewoning van recreatie-
verblijf Potdijk 8 H25 Markelo 

Sligman, 
Tineke  

Besloten is geen tijdelijke gedoogbeschikking te 
verstrekken en te bepalen dat de recreatiewoning na 
31 december 2016 niet meer bewoond mag worden 
door de heer J. Hubers. 
 

A.4. 0618534 - Raadsvragen over 
veiligheidscijfers en de 
begroting 
 

Bent-de 
Bont, 
Wendy  

Besloten wordt de raadsbrief vast te stellen en deze 
aan de raad aan te bieden 

B.1. 0615772 - meerjarig 
onderhoudsplan zwembad de 
Vijf Heuvels 

Volker, 
Clemens  

Besloten is: 
1. in te stemmen met voorliggende meerjarige 

onderhoudsplanning 2016-2025 zwembad de Vijf 
Heuvels inclusief vervangingsoverzicht inventaris; 

2. de jaarlijkse bijdrage hiervoor aan Sportfondsen 
Hof van Twente vast te stellen op € 85.000; 

3. bij de 1e Berap 2017 een jaarlijkse extra storting 
in de voorziening groot onderhoud zwembad 
Markelo mee te nemen van € 57.540 

4. in 2020 beide meerjarige planningen te 
actualiseren op grond waarvan de financiële 
afspraken voor de periode 2021 t/m 2025 kunnen 
worden aangepast 
 

B.2. 0616862 - Subsidieregel ter 
ondersteuning van 
initiatieven gericht op de 
bevordering van de sociale 
kwaliteit en cohesie in 2017 

Rikkert, 
Dienie  

Besloten is: 
1. de subsidieregel ter ondersteuning van 

initiatieven gericht op de bevordering van de 
sociale kwaliteit en cohesie in 2017 vast te 
stellen. 

2. het subsidieplafond vast te stellen op 
€ 25.000,00. 
 

B.3. 0618304 - Regeling 
Huishoudelijke Hulp toelage 
(HHT) 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is: 
1. de gemeentelijke HHT regeling voort te zetten in 

2017 voor zolang cliënten nog onder het oude 
contract met de zorgaanbieders vallen..  

2. de kosten, begroot op maximaal € 300.000,-, ten 
laste te brengen van fcl 66621050 (Wmo ZIN HH) 
 

 
 



       
       

 

C.1. 0615471 - Ontwerp-
omgevingsvisie en 
verordening provincie 
Overijssel. 
 

Tempelman 
- Lueks, 
Karin  

Besloten is in te stemmen met de zienswijze t.a.v. de 
provinciale omgevingsvisie en -verordening. 

C.2. 0618123 - Reglement groot 
onderhoud, renovatie en 
sloop en format Planbesluit 

Wissink-
Overmulder, 
Rianne  

Besloten is:  
1. in te stemmen met het reglement groot 

onderhoud, renovatie en sloop van Viverion en 
het format Planbesluit door een positieve 
zienswijze af te geven 

2. na instemming de zienswijze schriftelijk te 
communiceren met Viverion 
 

D.1. 0587002 - Convenant 
Duurzaam Beton Regio 
Twente 

Hazenkamp, 
René  

Besloten is: 
1. in te stemmen met het Convenant Duurzaam 

Beton Regio Twente (convenant) 
2. portefeuillehouders H.J. Scholten en 

W.J.H. Meulenkamp te machtigen om het 
convenant te ondertekenen. 
 

D.2. 0617399 - Aanwijzingsbesluit 
medewerkers belastingen als 
heffings- en invorderings-
ambtenaar en tevens 
aanwijzing voor inlichtingen-
verplichting 

Kütük, 
Memet  

Besloten is de aanwijzingsbesluiten vast te stellen. 

    

    

  
Vastgesteld d.d. 13 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 


