
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 15 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. 0686986 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 8 mei 2018 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0687149 - Voortgang 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 
(AVG) 

Kuijper, 
Wouter  

Besloten is: 
1. kennis te nemen van de stand van zaken en in te 

stemmen met het geactualiseerd Stappenplan 
met bijbehorende Actielijst. 

2. vast te stellen het Privacy beleid gemeente Hof 
van Twente 

3. vast te stellen het Privacyreglement gemeente 
Hof van Twente 

4. vast te stellen de standaard Verwerkings-
overeenkomst en in te stemmen met de 
omschreven wijze hoe deze toe te passen. 
 

A.3 0685829 - Telewerkbeleid tbv 
informatieveiligheid 

Apperloo, 
Esther  

Besloten is het telewerkbeleid met in acht neming 
van het OR-advies vast te stellen met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2018. 
 

A.4 0687220 – Evenementen-
vergunning Zomerfeest 
Hengevelde 
 

Bongers, 
Lisette  

Besloten is de evenementenvergunning voor het 
Zomerfeest Hengevelde 2018 te verlenen 

B.1 0683294 - Kinderopvang: 
Beleidsregels handhaving 
Wet kinderopvang Hof van 
Twente 

Asteleijner, 
Eric  

Besloten is: 
1. de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 

Hof van Twente vast te stellen en de 
ingangsdatum te bepalen op 1 juni 2018;  

2. per 1 juni 2018 de Beleidsregels Handhaving Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeel-
zalen, gemeente Hof van Twente (door u 
vastgesteld op 12 november 2013) in te trekken. 
 
 
 

 
 



       
       

 

B.2 0683902 - Vaststellen 
subsidieregels 2019 

Rikkert, 
Dienie  

Besloten is: 
1. de subsidieregels Hof van Twente 2018 per 

1 januari 2019 in te trekken 
2. de subsidieregels Hof van Twente 2019 vast te 

stellen 
3. de hieruit voortvloeiende financiele mutaties in de 

begroting mee te nemen in de 2e berap 2018 
4. het eventuele restantbedrag van subsidieregel 

9b. (sociale cohesie buurtschappen) per  1 april 
2019 te gebruiken voor de subsidieaanvragen 
o.g.v. subsidieregel 9a (activiteiten die bijdragen 
aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en 
cohesie 

   1.  
 

 
Vastgesteld d.d. 22 mei 2018 
. 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
     
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


