
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 31 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. 0626285 - De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
24 januari 2017 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0621159 - Definitieve vast-
stelling Beleidsregel interne 
klachtbehandeling 2016 
 

Müller, 
Lisette  

Besloten is de Beleidsregel interne 
klachtbehandeling 2016, met inachtneming van het 
advies van de Ondernemingsraad, vast te stellen. 

B.2. 0625945 - Brief ministerie van 
VWS over het clientervarings-
onderzoek Wmo 2015 
 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is de brief van het ministerie schriftelijk te 
beantwoorden 

C.1. 0626050 - Gewijzigde 
vaststelling bestemmingsplan 
"Goor-Oost, herziening locatie 
Ensink" en beeldkwaliteitsplan 
"Heeckeren 1a, actualisatie 
2016". 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. de ingediende zienswijzen over te nemen, 

overeenkomstig het gestelde in de 
zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan 
“Goor-Oost, herziening locatie Ensink” en 
zienswijzennotitie ontwerp-beeldkwaliteitsplan 
"Heeckeren 1a, actualisatie 2016" ; 

2. het bestemmingsplan “Goor-Oost, herziening 
locatie Ensink” en het ontwerp-
beeldkwaliteitsplan "Heeckeren 1a, actualisatie 
2016" gewijzigd vast te stellen; 

3. aan Gedeputeerde Staten van Overijssel 
verzoeken om te verklaren, dat zij geen 
bezwaar hebben tegen eerdere bekendmaking 
van de vaststelling dan de termijn van zes 
weken genoemd in artikel 3.8 lid 4 van de Wet 
ruimtelijke ordening; 

4. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

C.2 0623221 - Beschikbaarstellen 
krediet ten behoeve van 
aankoop grond aan de 
Entersestraat in Goor 

Dorenbusch, 
Frank  

Besloten is:  
1. in principe in te stemmen met de aankoop van 

de locatie Entersestraat in Goor voor een 
koopsom van € 300.000 onder voorbehoud 
van zekerheid over bodemvervuiling.  

2. de raad voor te stellen een krediet van 
€ 305.000 beschikbaar te stellen voor de 
aankoop van genoemd perceel. 

3. na zekerheid over de punten 1 en 2 een 
definitief besluit nemen over de aankoop van 
genoemd perceel. 
 

 
 



       
       

 

D.1. 0625600 - Budget opstellen 
beheerplan kunstwerken 

Oost, 
Lieuwe  

Besloten is 
1. de financiële gevolgen ter hoogte van 

€ 24.678,50 voor het uitvoeren van de 
inspecties aan de civieltechnische 
kunstwerken en het verwerken van de 
inspectiegegevens in het beheerpakket Obsurv 
ten behoeve van het opstellen van het 
beheerplan kunstwerken mee te nemen bij de 
1e berap 2017;  

2. Van Heteren Weg- en Waterbouw BV hiervoor 
opdracht te geven. 
 

    

  
 
Vastgesteld d.d. 7 februari 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 


