
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 23 mei 2017 
 

  
 

 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. 0642187 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 16 mei 2017 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0641514 - Evaluatie 
verkiezing Tweede Kamer 
2017 

Meerman, 
Henry  

Besloten is: 
1. kennis te nemen de evaluatie; 
2. de aanbevelingen mee te nemen bij de 

organisatie van de komende verkiezingen; 
3. de evaluatie ter kennis te brengen van de raad. 
 

B.1. 0638263 – Jaarverant-
woording kinderopvang 2016 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is in te stemmen met: 
1. de Toezichtinformatie jaarverantwoording 

kinderopvang 2016; 
2. plaatsing op www.waarstaatjegemeente.nl; 
3. de raadsbrief. 

 

B.2. 0641383 - schriftelijke vragen 
CDA betreffende Kinder-
telefoon, AKJ en Sensoor 

Geen, van, 
Lisanne  

Besloten is de beantwoording van de gestelde 
raadsvragen vast te stellen en de deze aan de raad 
aan te bieden. 
 

B.3. 0640553 - Overeenkomst 
Kindertelefoon, AKJ en 
Sensoor 

Geen, van, 
Lisanne  

Besloten is: 
1. de overeenkomst aan te gaan met de Stichting 

Kindertelefoon, Stichting AKJ en Stichting 
Sensoor voor de periode van 1-1-2018 t/m 31-12-
2021 

2. de overeenkomst te ondertekenen 
3. de financiële verwerking van de te ontvangen 

rijksmiddelen en de inzet van deze middelen bij 
Sensoor, AKJ en Kindertelefoon deel uit te laten 
maken van de integrale verwerking van de 
effecten van de meicirculaire 2017 in de 
begroting 2018-2021 met als uitgangspunt dat dit 
budgettair neutraal verloopt. 
 

B.4. 0642357 - Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs 
Hof van Twente: fusieverzoek 
openbare basisscholen 
Markvelde en Stedeke 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is in te stemmen: 
1. met het afgeven van een positief advies aan de 

minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen omtrent de voorgenomen scholenfusie; 

2. met de conceptbrief aan het schoolbestuur OPO 
HvT. 
 

D.1. 0642121 - Schriftelijke 
vragen SP en D66 over 
dividend Cogas 
 

Molder, te, 
Jeroen  

Besloten is in te stemmen met de beantwoording van 
de gestelde raadsvragen en deze aan de raad aan te 
bieden. 

 
 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


       

       

 

D.2. 0640526 - Deelname aan de 
gezamenlijke aanpak voor 
slim openbaar laden 

Langedijk, 
Wouter  

Besloten is in te stemmen met deelname aan de 
gezamenlijke aanpak voor slim openbaar laden en: 
1. hiermee de provincie Overijssel te machtigen en 

te mandateren om een Europese aanbesteding te 
organiseren ten behoeve van en namens alle 
deelnemende gemeenten voor het aangaan van 
een concessieovereenkomst met één partij, en; 

2. hiermee de provincie Overijssel te machtigen en 
te mandateren om namens de gemeente  het 
contractmanagement met de marktpartij te 
voeren gedurende de looptijd van de 
overeenkomst (10 jaar), en; 

3. de gemeente een samenwerkingsovereenkomst 
sluit met de provincie Overijssel waarin deze 
afspraken zijn vastgelegd. 
 

D.3. 0640665 - Jaarstukken 2016 Janssen, 
René  

Besloten d.d. 18 mei 2017 aan de raad voor te 
stellen: 
1. het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 

vast te stellen 
2. het positieve rekeningresultaat 2016 ad 

€ 2.569.664 als volgt te bestemmen: 
a. de niet bestede budgetten 2016 

(budgetoverhevelingen 2016-2017) ad. 
€ 250.371 in 2017 beschikbaar te stellen; 

b. het restant van het rekeningresultaat ad 
€ 2.319.293 toe te voegen aan de algemene 
reserve. 

 

D.4 0640173 - Rioolmaatregelen 
Roggeplein te Markelo 

Kok, Erwin  Besloten is: 
1. het riool in het Roggeplein te Markelo te 

vervangen; 
2. het hemelwater van het Roggeplein te verwerken 

in het Plan Mooi Markelo; 
3. tegelijk met de uitvoering van adviespunt 1 de 

verharding van het Roggeplein te vervangen; 
4. voor de voorbereiding en uitvoering van de 

adviespunten 1 en 2 een krediet beschikbaar te 
stellen van €150.000,00 en deze ten laste te 
brengen van het Raamkrediet 2017 GRP; 

5. voor de voorbereiding en uitvoering van 
adviespunt 3 €25.000,00 beschikbaar te stellen 
en deze ten laste brengen van Groot onderhoud 
Wegen 2017; 

6. de manager Leefomgeving volmacht te geven 
voor het verlenen van de opdrachten ter zake van 
de adviespunten 4 en 5 mits deze passen binnen 
de beschikbaar gestelde budgetten 

  
 
Vastgesteld d.d. 30 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 


