
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 3 oktober 2017 
 

  
 

 Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM  
drs. W.J.H. Meulenkamp 
P. van Zwanenburg  
H.J. Scholten 
drs. D. Lacroix 
 

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1 0657901 - De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
26 september 2017 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0656743 - Informatieveiligheid 
procedures 

Apperloo, 
Esther  

Besloten is: 
1. de procedures omtrent het beheer van 

informatiebeveiligingsincidenten vast te stellen 
2. de procedures omtrent toegangsbeveiliging 

vast te stellen 
3. de procedure omtrent clear desk/ clear screen 

vast te stellen 
4. het op 26 augustus 2014 vastgestelde 

procedure incidenten informatiebeveiliging te 
laten vervallen. 

5. het op 1 september 2014 vastgestelde 
procedure rapportage van incidenten te laten 
vervallen. 

6. het op 1 september 2014 vastgestelde 
procedure clear-desk policy te laten vervallen 
 

A.3 0657678 - Beantwoording 
raadsvragen CDA fractie mbt 
radicalisering 

Jong, Niels  Besloten is de beantwoording met een kleine 
aanpassing vast te stellen en ter informatie te 
sturen aan de gemeenteraad. 
 

B.1 0656723 - Verordening 
Individuele Studietoeslag 2017 

Braat, Prisca  Besloten is: 
1. de verordening Individuele Studietoeslag 2017 

ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te 
bieden 

2. onder voorbehoud van vaststelling van de 
verordening door de gemeenteraad, de 
Beleidsregel individuele studietoeslag met 
terugwerkende kracht per 1 september 2017 
vast te stellen 
 

C.1 0657768 - Binnenkracht Ouwehand, 
Adrie  

Besloten is de raadsbrief na een kleine 
aanpassing door te geleiden naar de 
gemeenteraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       
       

 

D.1 0657778 - Tweede 
bestuursrapportage 2017 

Roosink, 
Henk  

Besloten is het raadsvoorstel met de volgende 
beslispunten aan de raad voor te leggen: 
a. de tweede bestuurdersrapportage 2017 

inclusief de autonome ontwikkelingen 2017-
2021 vast te stellen; 

b. de 8e wijziging van de programmabegroting 
2017 vast te stellen; 

c. het positieve saldo van de autonome 
ontwikkelingen 2017 toe te voegen aan de 
Algemene reserve. 

 

  
 
Vastgesteld d.d. 10 oktober 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 
 


