
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 11 juli 2017 
 

  
 

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

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1. 0648482 - De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
4 juli 2017 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0614501 - Beslissingen op de 
bezwaarschriften gericht tegen 
het verkeersbesluit Weversplein 

Djodikromo, 
Daisy  

Besloten is: 
1. in afwijking van het advies van de commissie 

bezwaarschriften (kenmerknummers 2016-
027, 028, 029, 030 en 031) de  
bezwaarschriften ongegrond te verklaren. 

2. het bestreden besluit onder nadere motivering 
in stand laten met inachtneming van het advies 
van de commissie bezwaarschriften. 

3. bezwaarmakers en betrokkenen schriftelijk te 
informeren 
 

C.1. 0648406 - raadsbrief SEV Greven, Bart  Besloten is de raadsbrief SEV vast te stellen en 
deze door te sturen naar de gemeenteraad. 
 

C.2. 0642733 - projectvoorstel 
integrale benadering van erven 

Nije Bijvank, 
Frans  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de projectvoorstellen "pilot 

toekomstgerichte erven" en "clusteraanpak 
asbestdaken  buitengebied" 

2. in te stemmen met de voorgestelde 
lastenverdeling tussen Openbare Werken en 
Ontwikkeling 
 

D.1. 0648179 - raadsbrief gunning 
groot onderhoud en rehabilitatie 
wegen 2017 
 

Oost, 
Lieuwe  

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

D.2. 0648727 - Raadsvragen 
waterleidingenbreuken Vitens 

Hazenkamp, 
René  

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

 
 



       

       

 

D.3. 0644366 - Aankoop en 
verbetering waterpartij langs 
Reigerstraat te Delden 

Kok, Erwin  Besloten is: 
1. de percelen Delden, sectie A, nummers 8995 

en 8999 (spoorsloot en groenstrook) van de 
eigenaar Bakkhe Vastgoed B.V. met een 
gezamenlijke grootte van 11.724 m2 aan te 
kopen voor een bedrag van € 58.620,00 

2. voor de aankoop en bijkomende kosten een 
bedrag beschikbaar te stellen van € 60.000,00 
en deze ten laste te brengen van het 
Raamkrediet 2017 GRP; 

3. met het waterschap Vechtstromen groot 
onderhoud uit te voeren aan de spoorsloot en 
groenstrook en hiervoor een krediet beschik-
baar te stellen van € 90.000,00 en ten laste te 
brengen van het Raamkrediet 2017 GRP; 

4. de afdelingsmanager Leefomgeving mandaat 
en volmacht te verlenen voor het verstrekken 
van de opdrachten mits de kosten binnen het 
beschikbaar gestelde budget passen; 

5. voor het beheer en onderhoud van de droge 
delen van de percelen Delden, sectie A, 
nummers 8995 en 8999 het budget voor 
product Groen te verhogen met € 5.000,-- op 
jaarbasis en dit mee te nemen in de 2e berap 
2017 (areaaluitbreiding). 

  
 
Vastgesteld d.d. 18 juli 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
mr. A.M. Ouwehand drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


