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Agenda- 
nummer 

Zaak Hoofdbetrokkene 
(Zaak) 

Besluit 

A.1. 0643095 - De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W  
d.d. 23 mei 2017 
 

Zweers, Monique  Besloten is de besluitenlijst vast te 
stellen. 

A.2. 0642111 - aanwijzing 
toezichthouders basis-
registratie persoonsgegevens 

Meerman, Henry  Besloten is de sociaal rechercheurs van 
de Sociale Recherche Twente aan te 
wijzen als toezichthouders van de 
basisregistratie persoonsgegevens zoals 
bedoeld in artikel 4.2 van de wet 
basisregistratie persoonsgegevens. 
 

A.3. 0640673 - Agenda voor 
Twente 2018-2022 

Kip, Jeroen  Besloten is de gemeenteraad voor te 
stellen: 
1. de ambitie en de verantwoording 

daarover zoals neergelegd in de 
Agenda voor Twente (2018-2022) te 
onderschrijven; 

2. in te stemmen met de financiering 
van de Agenda voor Twente en de 
gemeentelijke bijdrage hierin die is 
gebaseerd op een bedrag van  
€ 7,50 per jaar voor de periode  
2018-2022; 

3. de mogelijkheden te onderzoeken om 
voor de realisatie van de volledige 
ambitie een aanvullende 
gemeentelijke bijdrage van € 5,- vast 
te stellen als volgende stap in het 
groeimodel en in de Kadernota 
daarvoor € 12,50 per inwoner aan te 
houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

B.1 0640002 - Vaststellen 
subsidieregels 2018 

Rikkert, Dienie Besloten is: 
I. In te trekken de subsidieregels 

Hof van Twente 2017 per 31 
december 2017:  

0. Subsidieregels Hof van Twente 
2017 algemeen, 

1. Beleidsterrein Sport,  
2. Beleidsterrein Cultuur, 
3. Beleidsterrein Zorg, 
4. Beleidsterrein Jeugd,  
5. Beleidsterrein Accommodaties,  
6. Beleidsterrein Buurtschappen,  
7. Beleidsterrein Promotie van de  
kernen, 
8. Beleidsterrein Recreatie en 

Toerisme, 
9. Eénmalige subsidies Sport, 

Cultuur, Zorg en Jeugd. 
II. Vast te stellen de subsidieregels 

Hof van Twente 2018: 
0. Subsidieregels Hof van Twente 

2018 algemeen, 
1. Beleidsterrein Sport,  
2. Beleidsterrein Cultuur,  
3. Beleidsterrein Zorg,  
4. Beleidsterrein Jeugd,  
5. Beleidsterrein Accommodaties,  
6. Beleidsterrein Buurtschappen,  
7. Beleidsterrein Promotie van de 

kernen, 
8. Eénmalige subsidies Sport, 

Cultuur, Zorg en Jeugd; 
9. Eénmalige subsidie voor 

bevordering sociale kwaliteit en 
cohesie. 
 

III. De aanvraagtermijn voor het 
aanvragen van subsidie te laten 
plaatsvinden tussen 1 juni en  
15 september 2017. 
 

IV. Het eventuele restantbedrag van 
subsidieregel 10b. (sociale 
cohesie buurtschappen) per 1 mei 
2018 gebruiken voor de 
subsidieaanvragen o.g.v. 
subsidieregel 10a (sociale 
cohesie overige) 
 
 
 
 
 
 



 
 

V. De subsidieplafonds voor de 
subsidieregels 1 t/m 10 vast te 
stellen conform het bedrag zoals 
in de subsidieregels wordt 
vermeld. 
 

VI. Het beschikbare budget in de 
begrotingspost Recreatieve 
Voorzieningen (fcl 6560.20.00 ecl 
29.900) te verlagen met € 
2.500,00 en dit bedrag over te 
hevelen naar de 
subsidiebudgetten en deze 
wijziging mee te nemen bij de 2e 
berap 2017. 

 

B.2 0639571 - mountainbike track 
rondom sportpark 't Doesgoor 

Slagers, Martin Besloten is: 
1. in te stemmen met de realisatie van 

een mountainbike-park op en rondom 
sportpark ’t Doesgoor; 

2. een bijdrage ad € 5.000 te 
verstrekken in de kosten van aanleg 
van een mountainbike-track rondom 
sportpark ’t Doesgoor; 

3. dekking van de bijdrage kan 
gevonden worden binnen de 
begrotingspost Vrijwilligerswerk (Fcl 
65111010). 

 

C.1. 0642642 - Jonge woning-
zoekende raadsbrief 

Wissink-
Overmulder, 
Rianne 
  

Besloten is de raadsbrief vast te stellen 
en aan de raad aan te bieden. 

D.1. 0642760 - Evaluatie 
eenrichtingsverkeer 
Molenstraat en 
vervolgmaatregelen 
Verkeersvisie Goor 

Meijer, John  Besloten is: 
1. kennis te nemen van de relevante 

documenten m.b.t. de evaluatie van 
het eenrichtingsverkeer in de 
Molenstraat Goor (bijlagen A t/m B en 
op basis daarvan te besluiten tot het 
handhaven van deze maatregel; 

2. kennis te nemen van de stand van 
zaken m.b.t. de vervolgmaatregel Van 
Kollaan-Spoorpark en te kiezen voor 
vervolgstap 2; 

3. kennis te nemen van de stand van 
zaken m.b.t. de vervolgmaatregel 
verleggen Bunschotenstraat; 

4. het raadsvoorstel vast te stellen en 
aan de raad aan te bieden. 

 
 
 
 



 
 

D.2. 0640416 - Binnenhavenvisie 
Twentekanalen 2017-2030 

Kamst, Michiel  Besloten is:  
1. de Binnenhavenvisie Twentekanalen 

2017-2030 vast te stellen: 
2. de doelen en ambities via de in de 

binnenhavenvisie opgenomen 
dynamische uitvoeringsagenda uit te 
voeren; 

3. jaarlijks € 12.113,- euro per jaar 
(extra) te reserveren voor 2018 - 
2021 uitgaande van medefinanciering 
door derden; 

4. de gemeenteraad voor te stellen: 
a. in te stemmen met de 

Binnenhavenvisie Twentekanalen  
2017 – 2030 en de 
uitvoeringsagenda 2017 – 2021; 

b. het jaarlijks financiële aandeel 
van Hof van Twente van € 12.113 
van 2018 tot en met 2021 te 
betrekken bij de integrale 
afweging kadernota;  

5. in te stemmen met bijgevoegde letter 
of support voor de aanvraag voor de 
blending call CEF TEN-T en deze te 
ondertekenen. 

 

D.3 0640604 - Renovatie riolering 
Goorsestraat Hengevelde 

Kok, Erwin Besloten is: 
1. een aantal rioolstrengen in de 

Goorsestraat te Hengevelde te 
renoveren; 

2. voor de voorbereiding en uitvoering 
van adviespunt 1 €100.000,00 
beschikbaar te stellen en deze ten 
laste te brengen van het Raamkrediet 
2017 GRP; 

3. de manager Leefomgeving volmacht 
te geven voor het verlenen van de 
opdrachten ter zake van adviespunt 
1, mits deze passen binnen de 
beschikbaar gestelde budgetten. 

 

D.4 0643584 - Kadernota 2018 Klein Tank, 
Richard  

Besloten is de kadernota 2018 met twee 
aanvullingen vast te stellen als 
raadsvoorstel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D.5 0642902 - kaderstelling 
herinrichting sportpark de 
Koppel, Diepenheim 

Volker, Clemens Besloten is in de Kadernota 2018 voor 
kunstgras / herinrichting sportpark de 
Koppel in Diepenheim € 560.000 
beschikbaar te stellen en hieraan de 
volgende voorwaarden te verbinden: 
a. het betreft een maximale 

gemeentelijke bijdrage en deze wordt 
uitsluitend beschikbaar gesteld indien 
er met het bestuur van VV 
Diepenheim overeenstemming wordt 
bereikt over de definitieve 
aanpassingen van sportpark de 
Koppel en over de verdeling en 
bekostiging van alle uit te voeren 
werkzaamheden; 

b. gemeentelijk worden er specifieke 
randvoorwaarden opgesteld 
overeenkomstig de voorwaarden 
zoals opgenomen in deze adviesnota, 
waaraan sportpark de Koppel moet 
voldoen alvorens het budget wordt 
toegekend, nl. het toepassen van 
duurzaamheids-maatregelen, een 
hernieuwde indeling van sportpark de 
Koppel welke recht doet aan 
toekomstige mogelijkheden 
woningbouw, het opkrikken van 
zelfwerkzaamheid en het achterwege 
laten van investeringen resp. op 
kosten van VV Diepenheim laten 
realiseren waarvoor geen middelen 
voor beschikbaar worden gesteld; 

c. ten aanzien van de realisatie van het 
kunstgrasveld op het sportpark wordt 
VV Diepenheim verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de werkzaamheden 
en voor wat betreft de herinrichting 
van de openbare ruimte blijft de 
gemeente verantwoordelijk; 

d. de inzet is erop gericht dat de 
uitvoering van de werkzaamheden, 
waaronder de realisatie van het 
kunstgras hoofdveld, medio 2018 kan 
starten, een gefaseerde aanleg 
behoort tot de mogelijkheden. 

 



 

Vastgesteld d.d. 6 juni 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 
 

 

 


