
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 9 januari 2018 
 

  
 

 Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM  
P. van Zwanenburg  
drs. W.J.H. Meulenkamp 
H.J. Scholten 
drs. D. Lacroix 
 

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1. 0668641 - De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
19 december 2017 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0668228 - Benoeming 
Functionaris gegevens-
bescherming 
 

Klein Tank, 
Richard  

Besloten is de heer C.W. Kuijper te benoemen tot 
functionaris gegevensbescherming. 

B.1. 0668087 - verantwoording inzet 
extra middelen voor 
statushouders 
 

Hofsteede, 
Gerard  

Besloten is de raadsbrief aan te passen en deze 
na aanpassing aan de raad aan te bieden. 

B.2. 0666222 - Investeringssubsidie 
2018 

Slagers, 
Martin  

Besloten is: 
1. de ingediende aanvragen investeringssubsidie 

2018 achtereenvolgens toe te kennen en af te 
wijzen conform de beoordeling opgenomen in 
deze adviesnota 

2. de aanvragers hierover te informeren 
3. de raad door middel van een raadsbrief te 

informeren 
 

C.1. 0668182 - 
Samenwerkingsovereenkomst 
Duurzaam Thuis Twente 

Slagers, 
Martin  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de samenwerkings-

overeenkomst met Duurzaam Thuis Twente 
2. burgemeester E. Nauta-van Moorsel de 

overeenkomst te laten ondertekenen 
3. de maximale bijdrage van Hof van Twente voor 

2018 vast te stellen op € 17.505,50 en ten 
laste brengen van de kosten energieloket 
 

D.1. 0664225 - Bedrijfsplan 
Havenbedrijf Twente 

Ordelman, 
Lars  

Besloten is het Bedrijfsplan Havenbedrijf Twente 
2018-2021 vast te stellen met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2018. 
 

 
 



       
       

 

D.2. 0660638 - Zonnepanelen op de 
Reggehof 

Roosink, 
Henk  

Besloten is: 
1. opdracht aan Suncatch te geven om 46 

panelen met een vermogen van 15.180 Wp te 
plaatsen op De Reggehof 

2. de kapitaal- en exploitatielasten investering te 
dekken uit de SDE-subsidie en door verlaging 
subsidie aan De Reggehof die mogelijk is door 
de besparing op energienota 

3. een positief exploitatiesaldo van deze 
zonnepaneleninstallatie vast te stellen op 
€ 500 en dit ten gunste van de Reserve 
duurzaamheid te laten komen 

4. het voordeel van toekomstige stijging 
stroomkosten ten gunste van De Reggehof te 
laten komen 
 

    

  
 
Vastgesteld d.d. 16 januari 2018 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 

 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


