
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 4 oktober 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. 0609798 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 27 september 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0608831 - 
Exploitatievergunning 
Camping Het Kleine Veld 
Luttekeveldweg 3 Markelo 

Mark, van 
der, Harry  

Besloten is: 
1. de exploitatievergunning kleinschalig kamperen 

2014/203 die verleend is aan mevrouw 
A.F. Schreurs-Kolkman In te trekken 

2. een exploitatievergunning kleinschalig kamperen 
t.b.v. Camping Het Kleine Veld aan de 
Luttekeveldweg 3 in Markelo te verlenen aan 
mevrouw M. Velthuis en de heer R.N. Turk. 
 

B.1. 0608441 - Verhogen subsidie 
voor activiteiten 
buurtschappen 

Rikkert, 
Dienie  

Besloten is: 
1. het subsidiebedrag van subsidieregel 6b 

Activiteiten buurtschappen vanaf het subsidiejaar 
2017 structureel te verhogen met een bedrag van 
€ 5.000,00 

2. het gezamenlijke subsidieplafond voor de 
subsidieregels 6b en 6c vanaf het subsidiejaar 
2018 vast te stellen op € 29.370,00 (excl. 
indexering) 

3. subsidieregel 6 Beleidsterrein Buurtschappen 
vastgesteld op 17 mei 2016 in te trekken 

4. subsidieregel 6 Beleidsterrein Buurtschappen met 
een gewijzigd gezamenlijk subsidieplafond van € 
29.370,00 voor de subsidieregels 6b en 6c vast te 
stellen 

 

B.3. 0605735 - Stand van zaken 
uitwerking regionale/lokale 
vervoersvisie 
 

Braat, 
Prisca  

Besloten is de raad een gewijzigd conceptbesluit 
voor te leggen. 

 
 



       
       

 

C.1. 0605680 - Wijzigen van de 
tijdelijk verruimde verkoop-
voorwaarden bouwkavels per 
1-1-2017. En de invoering 
optieovereenkomsten per  
1-1-2017. 

Onland-
Prins, 
Jeanette  

Besloten is in stemmen met:  
1. het wijzigen van de afname periode van de 

bouwkavel van 16 maanden in 12 maanden per 
1-1-2017 

2. de invoering van een optieovereenkomst bij de 
uitgifte van bouwkavels per 1-1-2017 

3. het ondertekenen van de optieovereenkomsten 
bouwkavels regelen door middel van een 
volmacht aan Adrie Ouwehand (afdelings-
manager Ontwikkeling), Janine Koetsier 
(teamcoordinator Team Ruimtelijk Domein), 
Frank Dorenbusch (senior-/beleidsmedewerker 
grondzaken) en Bart Oude Veldhuis (allround 
medewerker grondzaken). 
 

C.2. 0607912 – Exploitatie-
overeenkomst esweg 4 te 
Markelo 

Roebert-ter 
Horst, Alie  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de uitwerking van het 

roodvoorroodplan aan de Esweg 4 te Markelo 
2. een exploitatieovereenkomst te sluiten en na 

ondertekening het bestemmingsplan op te stellen 
en in procedure te brengen 
 

C.3. 0609324 - Convenant tussen 
gemeente en Cogas Holding 
N.V. 

Paalman, 
Wilma  

Besloten is: 
1. het Convenant Noaberschap met Cogas Holding 

N.V. te ondertekenen. 
2. wethouder W.J.H. Meulenkamp te machtigen het 

convenant voor de gemeente te ondertekenen. 
 

D.1. 0609003 - Vaststellen 
Definitief Ontwerp verbeterde 
inrichting 60 km-zone 
Plasdijk 

Staman, 
Arjan  

Besloten is: 
1. de reactienotitie vast te stellen;  
2. het definitief ontwerp vast te stellen; 
3. De werkzaamheden integraal in uitvoering te 

brengen samen met de reeds aanbestede 
werkzaamheden vanuit Groot Onderhoud Wegen 
en Rehabilitatie 2016. 

 

D.2. 0608681 - Tweede 
bestuursrapportage over de 
Programmabegroting 2016 

Roosink, 
Henk  

Besloten is de volgende beslispunten aan de raad 
voor te leggen: 
1. de tweede bestuurdersrapportage 2016 inclusief 

de autonome ontwikkelingen 2016-2020 vast te 
stellen; 

2. de 5e wijziging van de programmabegroting 2016 
vast te stellen; 

3. het positieve saldo van de autonome 
ontwikkelingen 2016 toe te voegen aan de 
Algemene reserve 
 

D.3. 0609692 - Nieuw Besluit 
begroting en verantwoording 

Roosink, 
Henk  

Besloten is de raadsbrief over de nieuwe BBV vast te 
stellen en deze aan de raad aan te bieden en op 11 
oktober in een themabijeenkomst met raadsleden te 
bespreken 
 
 
 
 
 
 
 



       
       

 

D.4. 0608798 – Programma-
begroting 2017 'Samen 
aanpakken' 
 

Kip, Jeroen  Besloten is de programmabegroting 2017 ter 
vaststelling aan de gemeenteraad te zenden. 

  
 
Vastgesteld d.d. 11 oktober 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 


