
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 10 oktober 2017 
 

  
 

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

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1. 0658843 - De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
3 oktober 2017 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1. 0657606 - Herinrichting 
sportpark de Mors, Delden 

Volker, 
Clemens  

Besloten is in de programmabegroting 2018 ten 
behoeve van de realisatie van de 
herinrichtingsplannen van stuurgroep de Mors te 
Delden de volgende investeringen op te nemen: 
1. een aflopende structurele bijdrage ad 

€ 125.160 als jaarlijkse bijdrage aan 
initiatiefnemers ter dekking van een deel van 
de kapitaallasten; 

2. een eenmalige vergoeding aan de drie 
deelnemende buitensportverenigingen 
(vergoeding clubgebouwen en privatisering 
handbalvelden) ad € 290.000; 

3. t.b.v. de uitvoering van noodzakelijke 
werkzaamheden en gemeentelijke kosten voor 
aanpassingen in de Openbare Ruimte 
eenmalig € 600.000 (mogelijk aan te passen 
op basis van de nog de ontvangen raming 
kosten noodzakelijke verkeersmaatregelen); 

4. vanuit de vrij beschikbare ruimte van de 
Algemene Reserve een dekkingsreserve te 
vormen van € 2.271.500 voor dekking van de 
structurele bijdrage van € 125.160 en een 
dekkingsreserve van € 500.000 voor dekking 
van de lasten aanpassing openbare ruimte; 

5. de eenmalige vergoeding voor clubgebouwen 
ad € 220.000 ten laste te brengen van de vrij 
besteedbare ruimte van de Algemene 
Reserve. 

6. zodra de ontwikkeling van de indexering/ 
bouwkosten duidelijk zijn, een kredietaanvraag 
inclusief begrotingswijziging voor te leggen.  

 

B.3. 0658783 - Logopedie: 
raadsvragen CDA-fractie 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is in te stemmen met de antwoorden en 
deze doorsturen naar de raad. 
 

 
 



       
       

 

B.4. 0651275 - Locatiekeuze 
Kindcentrum Markelo 

Volker, 
Clemens  

Besloten is  
1. de gemeenteraad voor te stellen het Kind-

centrum Markelo te realiseren op de huidige 
locatie van OBS de Zwaluw, Fokkerstraat 2-a 
in Markelo 

2. zodra de omvang van de kosten voor tijdelijke 
huisvesting en duurzaamheid duidelijk zijn, een 
kredietaanvraag inclusief begrotingswijziging 
voor te leggen.  

 

C.1. 0656510 - Bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Esweg 4 te Markelo 

Roebert-ter 
Horst, Alie  

Besloten is in te stemmen met de zienswijzen-
notitie en de gemeenteraad voor te stellen het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
 

C.2. 0656719 - Afgeven definitieve 
tijdelijke omgevingsvergunning 
Zonnepark Herike Elsen 

Overbeek, 
Jeroen  

Besloten d.d. 5 oktober 2017 is de tijdelijke 
omgevingsvergunning definitief te verlenen en 
wethouder Meulenkamp te machtigen voor de 
ondertekening van het convenant 
 

D.1 0649392 - Straatnaam 
toekenning 

Groot, de, 
Gerben  

Besloten is: 
1. de straatnaam Seppenwooldsdijk te Ambt 

Delden toe te kennen aan de weg over de 
kanaaldijk liggende tussen de Rijksweg  en de 
Rijssenseweg te Ambt Delden.  

2. de straat Klavermaten te Goor te verlengen 
met het nieuw te vormen weggedeelte aan de 
overzijde van de Zomerweg te Goor 
 

D.2. 0658477 - Beantwoording 
schrijftelijke vragen van GB 
m.b.t. parkeermogelijkheden 
nieuw museum Delden 
 

Meijer, John  Besloten is in te stemmen met de beantwoording 
van de schriftelijke vragen van GB m.b.t. 
parkeermogelijkheden nieuw museum Delden. 

D.3. 0657973 - Raadsbrief 
Verpakkingen 

Agteresch, 
Eef  

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

D.4. 0659224 - Septembercirculaire 
Gemeentefonds 2017 

Molder, te, 
Jeroen  

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en deze 
aan de raad aan te bieden. 
 

D.5. 0652416 - Programmabegroting 
2018 

Apperloo, 
Esther  

Besloten is de programmabegroting 2018 ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden.  
. 

  
 
Vastgesteld d.d. 17 oktober 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 
 


