
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 22 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. 0616580 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 15 november 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0616435 - Vergadering 
Euregio-raad op 
25 november 2016 

Müller, 
Lisette  

Besloten is akkoord te gaan met hetgeen wordt 
voorgesteld door de EUREGIO, kennis te nemen van 
de opmerkingen en de overige onderwerpen voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

A.4. 0616469 - Maandflyer 
gezamenlijke Hofpodia 

Mark, van 
der, Harry  

Besloten is: 
1. het voornemen uit te spreken om € 10.000 ter 

beschikking te stellen uit het budget VTE (vanuit 
het actieprogramma Sociaal Economische Visie) 
t.b.v. de maandflyer van de gezamenlijke 
Hofpodia, 

2. aan deze bijdrage  de voorwaarde te verbinden 
dat samen met de toeristische organisatie de 
maandflyer wordt geïntegreerd in een nog te 
ontwikkelen ‘periodieke toeristische 
informatiekrant’,  

3. dit voornemen voor advies voor te leggen aan de 
actiegroep VTE, 

4. bij positief advies het bedrag te verstrekken in de 
vorm van een éénmalige subsidie onder 
voorwaarde van vermelding dat uitgave mede 
mogelijk gemaakt is door de gemeente,  

5. 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. 0616210 - Aanbesteding 
Maatwerkvoorziening 

Scholte-
Touwslager, 
Harmke  
 
 
 
 
 

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en deze aan 
de gemeenteraad aan te bieden 

 
 



       
       

 

C.2. 0615827 - ontwerp 
bestemmingsplan Goor-Oost, 
herziening locatie Ensink 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is: 
1. af te zien van een voorontwerp bestemmingsplan; 
2. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 

“Goor-Oost, herziening locatie Ensink” en het 
ontwerp beeldkwaliteitsplan “Heeckeren 1a, 
actualisatie 2016” en beide stukken ter inzage te 
leggen. 
 

C.3. 0591942 - voorstel tot 
participatie in project "Wijs 
met water in de Hof" 

Nije Bijvank, 
Frans  

Besloten is: 
1. kennis te nemen van het projectvoorstel Wijs met 

water en bodem in de Hof 
2. in te stemmen met een deelname van onze 

gemeente ter hoogte van netto € 8.000 
3. deelname te dekken uit het budget 

plattelandsontwikkeling 
4. de projecteigenaar schriftelijk te informeren 

 

D.1. 0614360 - Verlengen 
overeenkomst 
Afvalbrengtpunt met 1 jaar 

Agteresch, 
Eef  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de verlenging van de 

overeenkomst met Groenrecycling Twente, 
conform de allonge d.d. 19-11-2014; 

2. deze overeenkomst met 1 jaar te verlengen. 
3.  

D.2. 0612305 - aanvraag 
kunstgrasveldje bij KBS Erve 
Hooyerinck 

Schuite, Bas  Besloten is akkoord te gaan met de aanleg van het 
kunstgrasveldje bij KBS Erve Hooyerinck te Delden 
en hiervoor:  
1. opdracht te geven aan Happy Feet Sports 

Systems voor een bedrag groot: € 51.549,- excl. 
BTW; 

2. akkoord te gaan met de bijdrage van de KBS 
Erve Hooyerinck van € 17.000,-  

3. de raad voor te stellen een bedrag van € 34.549,- 
beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen 
van de Algemene Reserve; 

4. akkoord te gaan met het verstrekken van een 
opdracht aan Happy Feet Sports Systems t.b.v. 
het specialistisch jaarlijks onderhoud groot 
€ 1.350,- en dit ten laste te brengen van het 
onderhoudsbudget speelvoorzieningen, fcl 
6.580.2000 / ecl 22370 

5. de afdelingsmanager Openbare Ruimte volmacht 
te verlenen t.b.v. de schriftelijke opdracht-
verlening 
 

D.3. 0613560 - Opzeggen 
contracten met nutspartijen 

Agteresch, 
Eef  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de eenzijdige opzegging van 

de overeenkomsten en de bestendige 
gedragslijnen, welke met Gasunie, Enexis, Vitens 
en Cogas zijn overeengekomen, waarbij een 
opzegtermijn van zes maanden wordt gehanteerd 

2. de betrokken netbeheerders hiervan zo spoedig 
mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen 
 



       
       

 

D.4. 0616515 - Verstrekken 
opdracht accountantscontrole 
2016 en verder 

Damen, Bas  Besloten is: 
1. het contract met Deloitte voor de 

accountantscontrole van 2016-2019 met 
wederzijdse goedkeuring op te zeggen. 

2. de raad voor te stellen Baker Tilly Berk de 
opdracht te verstrekken voor de 
accountantscontrole 2016, met een optie tot 
eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van 
3 maal een jaar. 

3. opdracht te geven tot het sturen van een brief 
naar Deloitte, waarin duidelijk wordt aangegeven 
dat wij Deloitte willen houden aan de mondelinge 
toezegging inzake het vrijwaren voor de 
benoemde risico’s. 

 

  
 
Vastgesteld d.d. 29 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 


