
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 5 december 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. 0666045 - De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
28 november 2017 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0662431 - 
Uitvoeringsprogramma VTH-
taken 2018 

Arends, 
Arjan  

Besloten is: 
1. het Uitvoeringsprogramma 

Vergunningverlening, Toezicht- en 
handhavingstaken (VTH-taken) 2018 vast te 
stellen. 

2. in te stemmen met keuzen in de tabel uit 
Bijlage IV Uitvoeringsprogramma VTH 2018. 

3. de benodigde capaciteit (zowel structureel 2,84 
FTE als incidenteel 0,65 FTE) incidenteel te 
dekken voor 2018 en de afweging voor de 
structurele dekking bij de kadernota 2019 te 
laten plaatsvinden. 

4. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de 
raad aan te bieden 
 

B.1 0663428 - Besteding gelden 
Decentralisatie-uitkering 
Voorschoolse voorziening 
peuters 2018-2021 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is het budget Decentralisatie-uitkering 
Voorschoolse voorziening peuters  (DCU) voor 
2018 t/m 2021 als volgt in te zetten: 
1. voor het jaar 2018 € 30.000,- in te zetten voor 

preventie jeugd, en dan met name voor de 
organisatie van een betere zorgstructuur in het 
onderwijs hetgeen ook aansluit bij de 
ombuigingsvoorstellen Sociaal Domein.  

2. voor het jaar 2018 € 25.000 in te zetten ter 
dekking van het te verwachten tekort in 2018 
op de post VVE. 

3. voor 2019 en verder nadere voorstellen mee te 
nemen bij de kaderbrief in het kader van een 
integrale afweging. 
 

 
 



       
       

 

B.2. 0664885 - Bijdrage exploitatie 
bovenverdieping bibliotheek 
Goor 

Mark, van 
der, Harry  

Besloten is 
1. voor de jaren 2017 en 2018 maximaal 

€ 27.000 en voor 2019 maximaal € 25.000 
beschikbaar te stellen aan het bestuur van de 
bibliotheek Hof van Twente ter dekking van de 
huurlasten van de bovenverdieping van de 
locatie Goor.  

2. voor de jaren 2017 en 2018 € 27.000 en voor 
2019 € 25.000 ten laste te brengen van 
‘Overige stelposten 'FCL 69221010 ECL 
02000’. Op deze stelpost is hiervoor structureel 
een bedrag van € 29.000 beschikbaar. 

3. het subsidieplafond van subsidieregel cultuur 
2017 en 2018 afd. 2a met € 27.000 verhogen 
tot € 644.921 respectievelijk € 654.062 om 
deze subsidie te kunnen verstrekken.  

4. betrokkenen schriftelijk te informeren 
 

B.3. 0661505 - Opzeggen huur 
kantoorruimtes vm. Laarschool, 
Herman Heijermansstraat 36-38 
te Goor 

Hofsteede, 
Gerard  

Besloten is met ingang van 12 mei 2018 de huur 
op te zeggen van kantoorruimtes in de voormalige 
Laarschool, waar VluchtelingenWerk Oost 
Nederland (VWON) is gehuisvest. 
 

B.4. 0664628 - indexering kosten 
herinrichting sportpark de Mors, 
Delden 

Volker, 
Clemens  

Besloten is: 
1. kennis te nemen van het ontbreken van de 

aanvullend door u vastgestelde indexering in 
de Programmabegroting 2018 over de 
investeringssubsidie t.b.v. de herinrichting van 
sportpark de Mors in Delden 

2. de Stuurgroep Herinrichting sportpark de Mors 
schriftelijk te informeren 
 

C.2. 0665841 - Schriftelijke vragen 
PvdA-fractie over VGO (rapport 
Veehouder en Gezondheid 
Omwonenden) 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is in te stemmen met de voorgestelde 
beantwoording van de vragen van de PvdA-fractie. 

    

    

  
 
Vastgesteld d.d. 12 december 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


