
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 19 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. 0667921 - De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
12 december 2017 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0667739 - Bezwaarschrift ten 
aanzien van krantendepot 
Kerkstraat Goor 

Jonker-
Raanhuis, 
Marion  

Besloten is: 
1. het advies van de commissie bezwaarschriften 

over te nemen; 
2. het bezwaarschrift dat is gericht tegen de 

afwijzing verzoek om handhaving ongegrond te 
verklaren; 

3. het bestreden besluit in stand te laten; 
4. bezwaarmaker en derde-belanghebbenden 

schriftelijk te informeren 
 

A.3. 0665203 - Afwijken van inkoop-
/aanbestedingsbeleid v.w.b. 
coachingstrajecten bij IVT en 
RN Advies 

Braamhaar, 
Pim  

Besloten is af te wijken van het gemeentelijk 
inkoop- en aanbestedingsbeleid voor wat betreft af 
te nemen én afgenomen coachingstrajecten bij IVT 
en RN Advies. 
 

A.4. 0662580 - Digitalisering en 
vervanging dossiers 
omgevingsvergunningen, 
activiteit milieu 

Dam, ten, 
Petra  

Besloten is: 
1. de actuele dossiers omgevingsvergunningen, 

activiteit milieu digitaal te maken; 
2. besluiten tot vervanging van de actuele 

dossiers omgevingsvergunningen, activiteit 
milieu en de vernietigingstermijn van de 
analoge dossiers te verlengen 

3. voor de uitvoering van de werkzaamheden 
eerst intern medewerkers te werven en voor de 
resterende uren medewerkers in te huren via 
uitzendbureau Man Power; 

4. een meervoudige onderhandse aanbesteding 
te volgen voor de inhuur van een extern 
begeleider. 
 

B.1. 0665112 - Uitvoering motie 
maatwerkvervoer 
zorgboerderijen 
 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is de raad te informeren door middel van 
een raadsbrief. 

B.2. 0666941 - Preventie en 
handhavingsplan alcohol- en 
middelengebruik 2018-2022 
 

Brinkhof, te, 
Gerda  

Besloten is het plan van aanpak vast te stellen en 
voor te leggen aan de raad van 19 januari 2018 

 
 



       
       

 

B.3. 0667242 - Informeren 
gemeenteraad over kader-
stelling Salut en relatie Salut en 
Doesgoor 
 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is de gemeenteraad te informeren door 
middel van een raadsbrief. 

C.1. 0667839 - Beëindigen formele 
rol ministerie van EZ project 
boeren voor natuur 

Overbeek, 
Jeroen  

Besloten is in te stemmen met het verzoek van het 
ministerie van economische zaken om uit de 
samenwerkingsovereenkomst Boeren voor Natuur 
Twickel te treden en daarmee hun formele rol in 
het project te beëindigen. 
 

C.2. 0667953 - Vaststellen 
bestemmingsplan "Goor-Oost 
2015, herziening Gondalaan 
ong. Goor" 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan "Goor-Oost 2015, 

herziening Gondalaan ong. Goor" ongewijzigd 
vast te stellen. 

2. geen exploitatieovereenkomst vast te stellen. 
 

C.3. 0667279 - Beslissing op het 
bezwaarschrift gericht tegen het 
opleggen van 
maatwerkvoorschriften aan de 
Langenhorsterweg 20 

Jonker-
Raanhuis, 
Marion  

Besloten is: 
1. het advies van de commissie bezwaarschriften 

over te nemen; 
2. het bezwaarschrift dat gericht is tegen het 

opleggen van maatwerkvoorschriften 
ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit in stand te laten, onder 
aanvullende motivering; 

4. bezwaarmaker en vergunninghouder te 
informeren. 
 

C.4. 0667289 - Geurgebiedsvisie en 
-verordening omgeving 
Seinenweg 2 Markelo 

Hazenkamp, 
René  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de geurgebiedsvisie en 

geurverordening omgeving Seinenweg 2 
Markelo. 

2. de geurgebiedsvisie en geurverordening ter 
besluitvorming aan te bieden aan de 
gemeenteraad 
 

C.5. 0664198 – exploitative-
overeenkomst Slagendijk/ 
Petersweg te Markelo 

Roebert-ter 
Horst, Alie  

Besloten is:  
1. in te stemmen met de uitwerking van het plan 
2. een exploitatieovereenkomst te sluiten 
3. het ontwerpbestemmingsplan op te stellen en 

in procedure te brengen. 
 

D.1. 0667807 - Raadsvragen PvdA 
landjepik mestfraude 

Oost, 
Lieuwe  

Besloten is in te stemmen met de voorgestelde 
beantwoording van de door de PvdA-fractie 
schriftelijke gestelde vragen en deze aan de raad 
beschikbaar te stellen. 
 

D.2. 0666720 - Evaluatie blauwe 
zones De Höfte en Weversplein 

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



       
       

 

D.3. 0666987 - Voorbereiding project 
vervangen verharding en 
riolering Lijsterstraat in Goor 

Staman, 
Arjan  

Besloten is de voorbereiding voor het project 
vervangen verharding en riolering Lijsterstraat in 
Goor te starten en het betreffende projectplan en 
voorbereidingskrediet daartoe vast-/beschikbaar te 
stellen van raamkrediet uitvoeringsplan GRP 2017 
en raamkrediet vervangen wegen. 
 

  
 
Vastgesteld d.d. 9 januari 2018 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


