
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 28 november 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. 0664891 - De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
21 november 2017 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0663618 - Uitvoeringsbeleid 
vergunningverlening deel Bouw 
(onderdeel van het VTH-beleid) 

Roosingh, 
Michel  

Besloten is: 
1. het Bouwbeleid als onderdeel van 

Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhavingsbeleid vast te stellen. 

2. de gemeenteraad mondeling te informeren en 
het Bouwbeleid als onderdeel van het 
Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhavingsbeleid te laten vaststellen 

3. in het raadsvoorstel een aantal aanpassingen 
te doen. 
 

A.4. 0664578 - Vergadering 
EUREGIO RAAD op 1 
december 2017 

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.5. 0660374 - Verkiezing 
gemeenteraad 21 maart 2018 

Meerman, 
Henry  

Besloten is: 
1. de raad voor te stellen om bij de verkiezing van 

de gemeenteraad op 21 maart 2018 opnieuw 
mee te doen aan het experiment centrale 
stemopneming 

2. geen personen te benoemen tot lid van een 
stembureau die bij de betreffende verkiezing 
kandidaat zijn en/of zitting hebben in de 
huidige raad 

3. de benoeming van stembureauleden voor deze 
verkiezing te mandateren aan de afdelings-
manager Publiekscentrum 

4. de vergoedingssytematiek voor stembureau-
leden te hanteren zoals vermeld in het 
financiële kader 

5. in afwijking van het eerder vastgestelde beleid 
voor deze gemeenteraadsverkiezingen 
27 stembureaus in te richten  

6. een mobiel stembureau in te zetten 
7. een nieuw hoofdstembureau te benoemen 

zoals aangegeven in de bijlage voor de 
kalenderjaren 2018 tot en met 2022 

8. uiterlijk donderdagavond (22 maart 2018) de 
definitieve uitslagen bekend te maken 
 

 
 



       
       

 

B.3. 0660693 - Tarieven 2018 
buitensportaccommodaties 

Ros-ter 
Braak, 
Saskia  

Besloten is de zevende wijziging van de "regeling 
Tarieven gebruik gemeentelijke sportaccom-
modaties Hof van Twente 2012" vast te stellen. 
 

B.4. 0665208 - Beleidsplan re-
integratie/participatie 2018-2021 
‘Slim (samen)werken’ 

Braat, Prisca  Besloten is: 
1. het beleidsplan re-integratie/participatie 2018-

2021 ‘Slim (samen)werken’ ter vaststelling aan 
de gemeenteraad aan te bieden.  

2. de geactualiseerde Re-integratieverordening 
Hof van Twente 2018 ter vaststelling aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 
 

B.5. 0665112 - Uitvoering motie 
maatwerkvervoer 
zorgboerderijen 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is: 
1. het besluit van 12 juni 2017, inhoudende de 

uitvoering van het dagbestedingsvervoer 
binnen de gemeente door het Rode Kruis te 
wijzigen 

2. de raad te informeren over de bevindingen 
3. het vervoer voor het jaar 2018 bij Zorgboerderij 

Klein Exterkate te laten 
4. dekking te zoeken voor de extra kosten ad 

€ 20.000 
 

C.1. 0664592 - A. ten Hovestraat, 
Markelo: vormvrije m.e.r.-
beoordeling 

Klieverik, 
Koen  

Besloten is geen milieuffectrapportage op te 
stellen voor het wijzigingsplan ‘Markelo-Oost, 
wijzigingsplan A. ten Hovestraat’ 
 

C.2. 0663096 - Vaststellen bestem-
mingsplan Buitengebied Hof 
van Twente, herziening Lange-
straat 120 en Sloezenweg 6 

Roebert-ter 
Horst, Alie  

Besloten is: 
1 in te stemmen met de zienswijzennotitie  
2 de gemeenteraad voor te stellen het 

bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen 
 

C.3. 0664082 - Vaststellen 
bestemmingsplan “Buitengebied 
Hof van Twente, herziening 
Eschweg 1a Bentelo” 

Klieverik, 
Koen  

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van 

Twente, herziening Eschweg 1a Bentelo” 
ongewijzigd vast te stellen 

2. gebruik te maken van de ondergrond GBKN 
o_NL.IMRO.1735.BGxEschweg1aBent.dxf 

3. geen exploitatieplan vast te stellen 
 

C.4. 0664526 – Uitvoeringsovereen-
komst BIZ Centrum Goor 

Greven, Bart  Besloten is: 
1. in te stemmen met de uitvoeringsovereen-

komst BIZ Centrum Goor. 
2. wethouder drs. W.J.H. Meulenkamp te 

machtigen om de overeenkomst met Stichting 
BIZ Centrum Goor te ondertekenen. 
 

C.5. 0664794 - Beantwoording 
schriftelijke vragen PvdA m.b.t. 
De Strookappe 24 in Delden 

Braak, ter, 
Guido  

Besloten is de beantwoording van de schriftelijke 
vragen vast te stellen en deze aan de raad aan te 
bieden 
 

D.1. 0663594 - Vaststellen veror-
deningen OZB en bedrijven-
investeringszone Centrum Goor 
2018-2022 

Kütük, 
Memet  

Besloten is de raad voor te stellen de belasting-
verordeningen onroerende-zaakbelastingen 2018 
en bedrijveninvesteringszone Centrum Goor 2018-
2022 vast te stellen. 
 



       
       

 

D.2. 0662324 – Gladheid-
bestrijdingsplan 2017 - 2018 

Oost, 
Lieuwe  

Besloten is: 
1. het gladheidbestrijdingsplan Hof van Twente 

2017 – 2018 vast te stellen; 
2. het gladheidbestrijdingsplan Hof van Twente 

2017 – 2018 te publiceren in het Hofweekblad 
en op de gemeentelijke website. 
 

D.3 0665176 - Voorstel toetreding 
gemeente Haaksbergen als 
aandeelhouder van Twente 
Milieu 

Molder, te, 
Jeroen  

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

gemeente Haaksbergen als aandeelhouder 
van Twente Milieu, onder de voorwaarde: 
a. dat op termijn wordt ingezet op toetreding 

van aandeelhouder B naar aandeelhouder 
A. 

b. dat op termijn gesprekken worden gevoerd 
met de gemeente Haaksbergen over het 
onderbrengen van de inzameling van 
huishoudelijk afval bij Twente Milieu. 

2. dit voorgenomen standpunt op grond van 
artikel 169 van de Gemeentewet ter 
instemming voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

 

  
 
Vastgesteld d.d. 5 december 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 
 


