
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 19 april 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: 
mr. G.S. Stam 
 

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Voorstel  

A.1. 0588879 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 12 april 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0582084 – Uitvoerings-
programma Vergunning-
verlening-, Toezichts- en 
Handhavingstaken (VTH-
taken) 2016 
 

Arends, 
Arjan  

Besloten is: 
1. het uitvoeringsprogramma VTH-taken 2016 vast 

te stellen 
2. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de 

gemeenteraad aan te bieden 
 
 

A.3. 0585560 - Beslissing op 
bezwaar Genselerweg 29 

Jonker-
Raanhuis, 
Marion  

Besloten is: 
1. het advies van de commissie bezwaarschriften 

(kenmerk 2015-060 en 061) niet over te nemen 
2. de bezwaarschriften van de heer D.F. Briedé 

namens de heren F. Boks en J. Timmerhuis 
gegrond te verklaren 

3. de last aan te passen door hierin een 
herstelmaatregel op te nemen en de 
begunstigingstermijn te verlengen 
 

A.4. 0588606 - Financiering 
marketing van de Twentse 
Vrijetijdseconomie 2017 

Mark, van 
der, Harry  

Besloten is: 
1. in te stemmen met het voorstel van het regionale 

PHO VTE om in 2017 € 17.500 te bestemmen als 
bijdrage aan ‘Twentemarketing’ 

2. burgemeester Nauta te vragen dit besluit terug te 
koppelen aan de collega bestuurders in het 
regionale PHO VTE op 21 april 2016. 
 

A.6. 0588618 - Beslissing op 
bezwaar gericht tegen het 
besluit van uw college d.d. 3 
november 2015 

Müller, 
Lisette  

Besloten is: 
1. het advies van de commissie bezwaarschriften 

(kenmerknummer 2015-062) over te nemen 
2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren 
3. betrokkene schriftelijk te informeren 
 

A.7. 0588252 - Bestuurlijke 
uitgangspunten RUD Twente 

Bosman, 
Henny  

Besloten is in te stemmen met de inrichting van de 
RUD Twente, zoals omschreven in de notitie 
"Bestuurlijke uitgangspunten en randvoorwaarden 
RUD Twente" van 29 maart 2016. 
 

B.1. 0588083 - Vergadering van 
het Algemeen bestuur van de 
Regio Twente op 21 april 
2016 

Müller, 
Lisette  

Besloten is kennis te nemen van de agendapunten 
voor de vergadering van het Algemeen bestuur van 
de Regio Twente op 21 april 2016 en de in dit 
collegevoorstel gemaakte adviezen over te nemen. 

 
 



       
       

 

B.2. 0588038 - Regionale 
beleidsnotitie SROI, Social 
Return on Investment 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is: 
1. in principe in te stemmen met bij de regionale 

beleidsnotitie SROI; 
2. een nader advies omtrent de invulling van de 

functie van lokale SROI-coördinator af te 
wachten;  

3. het collegestandpunt in te brengen in het 
regionaal portefeuillehoudersoverleg 
arbeidsmarkt; 

 

C.1. 0586479 - Consultatieronde 
Aanvullingswet geluid 
Omgevingswet 

Hazenkamp, 
René  

Besloten is in te stemmen met de conceptbrief met 
reacties en vragen en deze te verzenden aan de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
 

C.2. 0587401 - Vaststellen van 
het (actualiserings-) 
bestemmingsplan Goor-
Noord. 

Braak, ter, 
Albert  

Besloten is: 
1. het bestemmingsplan "Goor-Noord" gewijzigd 

vast te stellen conform de bijgevoegde 
zienswijzennotitie; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen; 
3. gedeputeerde Staten van Overijssel te verzoeken 

om een verklaring van geen bezwaar tegen 
eerdere bekendmaking. 

 

 
Vastgesteld d.d. 26 april 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 
 


