
 

  
 

Openbare agenda collegevergadering d.d.  16 mei 2017 
 

  
 

 Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
P. van Zwanenburg 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
H.J. Scholten 
mr. A. Ouwehand , loco-secretaris 
 
Afwezig: 
drs. B. Marinussen, secretaris a.i. 
 
 

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Voorstel  

A.1. 0641266 - De openbare 
besluitenlijst van de 
vergadering van B&W d.d. 
9 mei 2017 
 

Scholte in 't 
Hoff, Elke  

Geadviseerd wordt de besluitenlijst vast te stellen. 

C.1. 0639146 - 
Internetconsultatie 
Interimwet vee-dichte 
gebieden 

Hazenkamp, 
René 

Geadviseerd wordt:  
1. In te stemmen met de conceptbrief met 

zienswijzen en toezending aan het 
inspraakpunt.  

2. In te stemmen met ambtelijke toezending van de 
brief aan de VNG en de Vaste Kamercommissie 
van het departement van EZ. 

3. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de 
gemeenteraad aan te bieden 

4.  

D.1. 0635962 - Vaststellen 
Uitvoeringsprogramma 
GRP 2017-2018 
 

Kok, Erwin  Geadviseerd wordt het Uitvoeringsprogramma GRP 
2017-2018 vast te stellen; 

D.2. 0637995 - Groot onder-
houd rioolobjecten 2017 

Kok, Erwin  Geadviseerd wordt: 
1. Groot onderhoud en verbeteringen uit te voeren 

aan de rioolobjecten die in de bijlage van dit 
collegevoorstel staan vermeld; 

2. Voor de voorbereiding en uitvoering van 
adviespunt 1 een krediet beschikbaar te stellen 
van € 200.000,00 en deze ten laste te brengen 
van de Raamkredieten GRP. 

 

 
 



B.1. 0640452 - Studiereis 
Integraal Kindcentrum 

Asteleijner, 
Eric  

Geadviseerd wordt: 
1. een studiereis Integraal Kindcentrum naar 

Zweden te organiseren; 
2. een conceptprogramma voor deze studiereis in 

de voorbereidingsbijeenkomst verder uit te 
werken; 

3. de organisaties, die belangstelling hebben 
getoond, aanschrijven, waarna definitief 
ingeschreven kan worden op deze studiereis. 

 

B.2. 0639819 - Uitvoeringsplan 
Tuindorp 

Groot, de, 
Rene  

Geadviseerd wordt: 
1. In te stemmen met uitvoeringsplan Tuindorp en 

Salut opdracht geven tot verdere uitvoering. 
2. Voor de te verwachten kosten een bedrag van   

€ 40.000,- meenemen bij de Kadernota 2018. 
 

 

 
Vastgesteld d.d. 23 mei 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris a.i., de burgemeester, 
 
 
 
drs. B. Marinussen drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 


