Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 30 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- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0672540 - De besluitenlijst van
de vergadering van B&W d.d.
23 januari 2018

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

B.1.

0666226 - Stichting MarcantAsteleijner,
BSV: aanvraag
Eric
onderwijshuisvesting 2018 Prins
Constantijnschool Goor

B.3.

0667948 - Financieel besluit
maatschappelijke
ondersteuning

ScholteBesloten is:
Touwslager, 1. het Besluit maatschappelijke ondersteuning en
Harmke
jeugdhulp 2018 met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2018 vast te stellen
2. het Besluit maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp 2017 en paragraaf 5.3 van de
Beleidsregel Huishoudelijke ondersteuning Hof
van Twente 2018 met terugwerkende kracht
per 1 januari 2018 in te trekken

B.4.

0671590 – Bewegingsprogramma cool 2 B fit

Brinkhof, te, Besloten is:
Gerda
1. eenmalig een bijdrage van € 11.380,- te
verstrekken voor het bewegingsprogramma
cool 2 B fit en afhankelijk van de resultaten
besluiten om jaarlijks een bijdrage te
verstrekken.
2. eenmalig de kosten te dekken uit het
Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel. Indien
deze uitgave structureel wordt zal er een
aparte post in de begroting moeten worden
opgenomen

B.6.

0671067 - Advies toewijzing
Rikkert,
lokale publieke media-instelling Dienie
lokale omroep Hof van Twente
(Hofstreek FM)

C.2.

0672163 - Reglement
Greven, Bart Besloten is het 'Reglement draagvlakmeting
draagvlakmeting BedrijvenBedrijveninvesteringszone Centrum Goor 2018investeringszone Centrum Goor
2022, gemeente Hof van Twente’ vast te stellen.

Besloten is:
1. de aanvraag voorziening constructiefout af te
wijzen
2. het schoolbestuur schriftelijk te informeren

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

C.3.

0671293 - Vaststellen
Klieverik,
bestemmingsplan “Diepenheim Koen
2015, herziening Het Elferink 8”

Besloten is de raad voor te stellen:
1. de ingediende zienswijzen gedeeltelijk over te
nemen overeenkomstig het gestelde in de
“Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan
Diepenheim 2015, herziening Het Elferink 8”
2. het bestemmingsplan “Diepenheim 2015,
herziening Het Elferink 8” gewijzigd vast te
stellen, overeenkomstig de bijbehorende en als
zodanig gewaarmerkte verbeelding en regels,
zoals vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1735.DPxHetElferink8-VS10.
3. gebruik te maken van de ondergrond GBKN
o_NL.IMRO.1735.DPxHetElferink8-VS10.dxf.
4. het beeldkwaliteitsplan “Diepenheim, Het
Elferink 8” vast te stellen.
4. geen exploitatieplan vast te stellen.

C.4.

0671880 - Beslissing op
bezwaar gericht tegen de
omgevingsvergunning voor de
bouw van 8 woningen aan de
Bomhof ong. te Hengevelde

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummer 2017-038) over te nemen
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren
3. het bestreden besluit onder nadere motivering
in stand laten met in achtneming van het
advies van de commissie bezwaarschriften
4. betrokkenen schriftelijk te informeren

C.5.

0671882 - Gewijzigd vaststellen Overbeek,
bestemmingsplan Buitengebied Jeroen
Hof van Twente, herziening
Deldensestraat 69 - 71 Goor

C.6.

0669158 - Groene Loper Hof
van Twente

Beernink,
Erna

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
1. geen exploitatieplan vast te stellen
2. de ingediende zienswijze ontvankelijk
verklaren en niet overnemen, overeenkomstig
het bepaalde in de zienswijzennotitie
3. gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan
Buitengebied Hof van Twente, herziening
Deldensestraat 69 - 71 (inclusief bijlagen)
overeenkomstig de bijbehorende en als
zodanig gewaarmerkte verbeelding en regels,
zoals tevens vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1735. BGxDeldnsstr6971-VS10
4. ongewijzigd vast te stellen het
beeldkwaliteitsplan Deldensestraat 69 – 71
Goor
5. aan Gedeputeerde Staten van Overijssel te
verzoeken om te verklaren, dat zij geen
bezwaar hebben tegen eerdere bekendmaking
van de vaststelling dan de termijn van zes
weken genoemd in artikel 3.8 lid 4 van de Wet
ruimtelijke ordening

Nije Bijvank, Besloten is:
Frans
1. kennis te nemen van én in te stemmen met
bijgaand projectvoorstel ‘Groene Loper Hof
van Twente’
2. in te stemmen met het dekkingsvoorstel.

D.1.

0672194 - Beantwoording
schriftelijke vragen van SP en
VVD m.b.t. veiligheid
fietsverkeer Hof van Twente

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

Vastgesteld d.d. 6 februari 2018
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

