
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 6 maart 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 0676966 - De besluitenlijst van 
de vergadering van B&W d.d. 
27 februari 2018 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0676795 - Vervolg 
organisatieontwikkeling en 
opdracht aan Ardis 

Zweers, 
Monique  

Besloten is: 
1. akkoord te gaan met de begeleiding van het 

organisatieontwikkeltraject door Ardis 
2. de opdracht in overleg met het MT nader te 

duiden 
3. de kosten ten laste te brengen van de post 

"Organisatieontwikkeling" (50502000/29900) 
 

A.3 0676899 - Aanpak implement-
tatie Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 

Kuijper, 
Wouter  

Besloten is: kennis te nemen van de stand van 
zaken ten aanzien van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en in te stemmen met het 
plan van Aanpak. 
 

A.4 0664982 - Gemeentelijk 
stembureau 

Meerman, 
Henry  

Besloten is: 
1. de voorgestelde personen aan te wijzen als lid 

van het gemeentelijk stembureau 
2. het gemeentehuis Hof van Twente te Goor en 

de Reggehof te Goor aan te wijzen als locatie 
voor de centrale stemopneming 

3. het gemeentehuis Hof van Twente te Goor aan 
te wijzen als locatie voor de zitting van het 
gemeentelijk stembureau 

4. als tijdstip voor de start van de stemopneming 
donderdag 22 maart 2018, 09.00 uur vast te 
stellen; 

5. de aanwijzing van personen die het 
gemeentelijk stembureau bijstaan zoals 
genoemd in artikel 27 van het tijdelijk 
experimentenbesluit, mandateren aan de 
manager Publiekscentrum. 
 

A.5 0676199 - Herbenoeming 
buitengewoon ambtenaren van 
de burgerlijke stand (babsen) 

Pelster-
Mekenkamp, 
Rianne  

Besloten is de volgende buitengewoon 
ambtenaren van de burgerlijk stand te 
herbenoemen (voor een periode van 3 jaar) tot 
1 april 2021 
1. mevrouw I.M.P. Mulder-Oude Elferink 
2. mevrouw W.H.W. Rohaan-Morsink 
3. mevrouw A.C. van der Sluijs-Goud 
4. de heer A.W.M. Vehof 
5. de heer H. Tijhuis 
6. mevrouw A.Th.B. Bijleveld-Schouten 
 

 
 



       
       

 

B.1 0676597 - Vergadering van 
Algemeen Bestuur van de 
Regio Twente op 7 maart 2018 

Müller, 
Lisette  

Besloten is kennis te nemen van de agendapunten 
voor de vergadering van het Algemeen bestuur 
van de Regio Twente op 7 maart 2018 en de 
voorgestelde adviezen over te nemen met 
uitzondering van het advise m.b.t. het routebureau.  
 

B.2 0676299 - GR SWB Kamst, 
Michiel  

Besloten is: 
1. de raad voor te stellen toestemming te 

verlenen voor wijziging van de gemeen-
schappelijke regeling Sociaal Werkleerbedrijf 
Midden Twente. 

2. onder voorbehoud van toestemming van de 
raad, in te stemmen met wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Sociaal 
Werkleerbedrijf Midden Twente. 
 

B.3 0677065 - Beleidsregel 
uitstroompremie gemeente Hof 
van Twente 
 

Braat, Prisca  Besloten is de beleidsregel Uitstroompremie naar 
werk vast te stellen 

D.1 0674355 - Vaststellen 
Uitvoeringsprogramma 2018-
2019 GRP 
 

Kok, Erwin  Besloten is het Uitvoeringsprogramma GRP 2018-
2019 vast te stellen. 

D.2 0676070 - Verordening 
kwijtschelding 2018 
 

Kütük, 
Memet  

Besloten is de raad voor te stellen om de 
Verordening kwijtschelding 2018 vast te stellen. 

 

 
Vastgesteld d.d. 13 maart 2018 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


