
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 27 juni 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. 0646457 - De openbare 
besluitenlijst van de vergadering 
van B&W d.d. 20 juni 2017 
 

Scholte in 't 
Hoff, Elke  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

A.3. 0638401 - Dienstverlenings- en 
bestuursovereenkomst t.b.v. het 
Platform Integrale Veiligheids-
zorg (Platform IVZ). 

Bent-de 
Bont, Wendy  

Besloten is: 
1. in te stemmen met het aangaan van de 

dienstverleningsovereenkomst Platform IVZ 
2. in te stemmen met het aangaan van de 

bestuursovereenkomst ‘Samen sterk voor een 
veilig Twente’ 

 

B.1. 0645488 - Beleidsregel Huis-
houdelijke ondersteuning Hof 
van Twente 2018 

Koopman, 
Teun  

Besloten is: 
1. de Beleidsregel Huishoudelijke ondersteuning 

Hof van Twente 2018 vast te stellen en deze 
met terugwerkende kracht in werking laten 
treden op 15 juni 2017; 

2. te bepalen dat de besluiten op grond van deze 
beleidsregel niet eerder in werking treden dan 
op 1 januari 2018. 

3. te bepalen dat aanvragen om een maatwerk-
voorziening HO die voor 31 december 2017 
zijn ingediend nog worden beoordeeld op 
grond van de Wmo-verordening 2015 en het 
Handboek maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Hof van Twente 2015 en in geval 
van toekenning de voorziening uiterlijk tot en 
met 31 december 2017 wordt verleend. 

4. te bepalen dat op 1 januari 2018 hoofdstuk 3 
van het Handboek maatschappelijke onder-
steuning gemeente Hof van Twente 2015 
wordt ingetrokken. 

 

B.2. 0646222 - Fusie obs Markvelde 
en Het Stedeke: vragen PvdA-
fractie 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is de beantwoording van de gestelde 
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad 
aan te bieden. 
 

C.1. 0645811 - Ondertekening 
Retaildeal 

Greven, Bart  Besloten is: 
1. in te stemmen met de Retaildeal met het 

ministerie van Economische Zaken (minister 
Henk Kamp) in het kader van de nationale 
Retailagenda. 

2. Bart Greven te machtigen de retaildeal te 
ondertekenen op 3 juli 2017 te Zwolle 

 
 
 

 
 



       
       

 

D.1. 0646672 - Meicirculaire 
Gemeentefonds 2017 

Molder, te, 
Jeroen  

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

 

 
 
Vastgesteld d.d. 4 juli 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 


