
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 16 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. 0670424 - De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
9 januari 2018 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.2. 0668186 - Stichting Openbaar 
primair onderwijs Hof van 
Twente: begroting 2018 en 
meerjarenbegroting 2019-2021 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de begroting 2019 en geen 

zienswijze in te dienen  
2. in te stemmen met het raadsvoorstel en -

besluit, waarin de raad wordt voorgesteld om 
geen zienswijze in te dienen tegen de 
meerjarenbegroting 2020-2021. 
 

B.4. 0670207 - Deelname aan 
samenwerkingsplatform 
OZOverbindzorg 

Keus, Nynke  Besloten is: 
1. deel te nemen aan het samenwerkingsplatform 

OZOverbindzorg 
2. eenmalig € 34.000,-  toe te kennen aan 

OZOverbindzorg 
3. vanaf 2019 structureel € 9.000,- toe te kennen 

aan OZOverbindzorg 
 

C.1. 0669043 - Twee aanvragen om 
tegemoetkoming in planschade 
als gevolg van het in werking 
treden van het bestemmings-
plan Markelo-West, herziening 
Grotestraat 11 

Boonstra, 
Sjoerdtje  

Besloten is: 
1. één aanvraag af te wijzen, conform het advies 

van de schadebeoordelingscommissie 
2. één aanvraag toe te kennen, conform het 

advies van de schadebeoordelingscommissie 
3. verzoekers schriftelijk te informeren 
4. de uit te keren schadevergoeding te verhalen 

op derde-belanghebbende 
5. de derde-belanghebbende schriftelijk te 

informeren 
 

C.3 0670575 - Vragen D66 
overversterking biodiversiviteit 

Hazenkamp, 
René  

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

D.1. 0670423 - Decembercirculaire 
2017 

Molder, te, 
Jeroen  

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

 
 



       
       

 

D.2. 0668742 - 1ste wijziging 
legesverordening 2018 

Kütük, 
Memet  

Besloten is de 1ste wijziging legesverordening 
2018 vast te stellen. 
 

  
 
Vastgesteld d.d. 23 januari 2018 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


