
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 8 mei 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. 0686126 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 1 mei 2018 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0684928 - Regio Twente 
biedt de mogelijk om vragen 
te stellen over de jaarstukken 
2017 en zienswijze in te 
dienen over programma-
begroting 2019 

Müller, 
Lisette  

Besloten is: 
1. de jaarrekening 2017 en de programmabegroting 

2019 van de Regio Twente voor kennisgeving 
aan te nemen 

2. het verzoek van de Regio Twente door te sturen 
naar de raad met het advies om geen vragen 
over de jaarrekening 2017 te stellen en geen 
zienswijze in te dienen over de 
programmabegroting 2019 
 

B.1. 0683967 - onderzoek 
verkeersveiligheid en 
parkeren Kindcentra Markelo 
en Delden 

Volker, 
Clemens  

Besloten is: 
1. kennis te nemen van de rapportage "Ontwikkeling 

IKC's Markelo en Delden; Verkeersveiligheid en 
parkeren" 

2. dit rapport te betrekken bij de verdere 
ontwikkeling van beide Kindcentra en vrijgeven 
voor reacties stakeholders 

 

B.2. 0683139 - Kinderopvang Hof 
van Twente: toezicht-
informatie 2017 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is in te stemmen met: 
1. de Toezichtinformatie jaarverantwoording 

kinderopvang 2017 
2. de plaatsing op www.waarstaatjegemeente.nl  
3. de raadsbrief 

 

B.3 0683831 - Implementatie 
nieuw beleidskader Huis-
houdelijke Ondersteuning 
 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is de raad te informeren door middel van 
een raadsbrief 

C.2. 0684742 - Ontwerp veegplan 
Buitengebied Hof van Twente 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is: 
1. af te zien van een voorontwerp bestemmings-

plan 
2. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 

“Buitengebied Hof van Twente, veegplan 2018” 
en dit ter inzage te leggen 

 

C.3. 0685637 - Ontwerp bestem-
mingsplan Hengevelde, 
Goorsestraat ong 2018 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is: 
1. af te zien van een voorontwerp bestemmingsplan 
2. in te stemmen met het ontwerp bestemmings-

plan Hengevelde, Goorsestraat ong 2018 

 
 



       
       

 

C.4. 0685396 - Vaststelling 
bestemmingsplan Markelo-
West, herziening 
Rijssenseweg 1 Markelo 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan "Markelo-West, herziening 

Rijssenseweg 1 Markelo" ongewijzigd vast te 
stellen 

2. geen exploitatieplan vast te stellen 
 

C.5. 0685053 - vaststellen 
bestemmingsplan Markelo - 
West, herziening Burge-
meester Beaufortplein 5 

Overbeek, 
Jeroen  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. geen exploitatieplan vast te stellen 
2. het bestemmingsplan Markelo - West, herziening 

Burgemeester Beaufortplein 5 overeenkomst de 
bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte 
verbeelding en regels, zoals tevens vervat in het 
GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BPBurgBeaufortpl5-VS10  vast te 
stellen 

 

D.1. 0685417 - Maartcirculaire 
2018 

Molder, te, 
Jeroen  

Besloten is kennis te nemen van de effecten van de 
Maartcirculaire Gemeentefonds 2018 en de 
budgettaire uitwerking mee te nemen in de 1e 
bestuursrapportage 2018. 
 

D.2 0686169 - Jaarstukken 2017 Roosink, 
Henk  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 

vast te stellen 
2. het positieve rekeningresultaat 2017 ad 

€ 4.266.899 als volgt te bestemmen: 
a. de niet bestede budgetten 2017 

(budgetoverhevelingen 2017-2018) ad. 
€ 411.258 in 2018 beschikbaar te stellen; 

b. het restant van het rekeningresultaat ad 
€ 3.855.641 toe te voegen aan de algemene 
reserve. 

 

D.3. 0685420 - Eerste bestuurs-
rapportage (Berap) 2018 

Apperloo, 
Esther  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. de eerste bestuursrapportage 2018 inclusief de 

autonome ontwikkelingen 2018-2022 vast te 
stellen. 

2. de 2e wijziging van de programmabegroting 2018 
vast te stellen 

3. het negatieve saldo van de autonome 
ontwikkelingen 2018 ten laste te brengen van de 
Algemene reserve 

 

 
Vastgesteld d.d. 15 mei 2018 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 


