
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 10 januari 2017 
 

  
 

 Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
P. van Zwanenburg 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
H.J. Scholten 
drs. B. Marinussen, secretaris a.i. 
 

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1. 0621290 - De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
20 december 2016 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1. 0618553 - Verlenging contract 
vluchtelingenwerk voor het jaar 
2017 

Klein Tank, 
Richard  

Besloten is: 
1. kennis te nemen van de evaluatie contract 

vluchtelingenwerk 2016 
2. het contract met Vluchtelingenwerk Oost 

Nederland te verlengen voor het jaar 2017 
 

B.2. 0619888 - GGD Twente; 
overeenkomst toezicht wet 
kinderopvang/aanwijzingsbesluit 
wet kinderopvang 2017. 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is in te stemmen met: 
1. de overeenkomst Toezicht wet kinderopvang 

en ondertekening mandateren aan de 
afdelingsmanager: 

2. het Aanwijzingsbesluit toezicht kinderopvang 
 

C.1. 0622983 - Regionale zienswijze 
Ontwerp Rijksstructuurvisie 
Ondergrond 

Hazenkamp, 
René  

Besloten is in te stemmen met ondertekening van 
de gezamenlijke door Twentse gemeenten in te 
dienen zienswijze over de Ontwerp Rijks-
structuurvisie Ondergrond (verder de structuur-
visie) door de heer M. Elferink,  wethouder van de 
gemeente Hengelo. 
 

C.2. 0623057 - Bestemmingsplan 
Zenkeldamshoek optimalisering 
2016 
 

Roebert-ter 
Horst, Alie  

Besloten is in te stemmen met de aanpassingen 
en het plan in procedure te brengen. 

C.3. 0620839 - Vaststellen 
bestemmingsplan Buitengebied 
Hof van Twente, herziening 
Almelosestraat 9, 11 en 15 
Ambt Delden (voormalig 
brandweer oefencentrum) 
 

Overbeek, 
Jeroen  

Besloten is het raadsvoorstel vast te stellen en 
deze aan de gemeenteraad aan te bieden. 

C.4. 0622613 - Ontwerp 
bestemmingsplan Diepenheim 
2015, Raadhuisstraat 32a 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de exploitatieovereenkomst 

(inclusief overeenkomst tot verhaal 
planschade) 

2. af te zien van een voorontwerp 
bestemmingsplan 

3. in te stemmen met het ontwerp bestemmings-
plan “Diepenheim 2015, Raadhuisstraat 32a en 
dit ter inzage te leggen. 
 

 
 



       
       

 

D.1. 0597736 - Beheerplan bermen 
en sloten 

Oost, 
Lieuwe  

Besloten is 
1. het beheerplan bermen en sloten vast te 

stellen; 
2. het budget onderhoud bermen en sloten 

cyclisch onderhoud FCL 62102200 - ECL 
22380 structureel te verhogen met € 130.000;  

3. het budget onderhoud bermen en sloten niet-
cyclisch onderhoud FCL 62102200 - ECL 
22370 structureel te verhogen met € 25.000;  

4. de budgetverhogingen in 2017 evenals in 2016 
mee te nemen bij de 1e berap. Daarna vanaf 
2018 de budgetverhogingen bij de kadernota 
meenemen bij de integrale afweging;  

5. de pilots bokhasi kuilen te evalueren ter 
voorbereiding op de behandeling van de 
kadernota 
  

    

  
Vastgesteld d.d. 17 januari 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris a.i., de burgemeester, 
 
 
 
drs. B. Marinussen drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


