
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 29 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. 0688593 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 22 mei 2018 

Veerdig-
Oude 
Nijhuis, 
Louise 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

B.1. 0682576 - herziening 
subsidies meerjaren 
onderhoudsplannen 2018 
e.v. 

Volker, 
Clemens  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de door Thero BV opgestelde 

meerjaren onderhoudsplannen welzijns- en 
sportaccommodaties; 

2. op grond hiervan en na verrekening met de 
daarvoor opgebouwde reserves per stichting de 
jaarlijkse subsidiebijdrage MOP herzien; 

3. in de eerstvolgende berap de financiële gevolgen 
van deze herziening als autonome ontwikkeling 
opvoeren. 
 

 

B.2. 0667212 - Afwegingskader 
Sociale initiatieven 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is: 
1. in te stemmen met het afwegingskader sociale 

initiatieven en dit ter vaststelling aan te bieden 
aan de Gemeenteraad; 

2. de raad voor te stellen € 300.000,-  uit de reserve 
sociaal domein vrij te maken voor sociale 
initiatieven voor de komende drie jaar; 

3. dat dit onderdeel is van de transformatie en 
participatie en de effecten hiervan in beeld 
worden gebracht. 

 

C.1. 0688301 - Jaarstukken 2017 
en Ontwerpbegroting 2019 
SWB 

Braat, 
Prisca  

Besloten is: 
1. de jaarstukken 2017 en Ontwerpbegroting 2019 

van SWB Midden-Twente ter kennisgeving aan te 
nemen; 

2. de stukken door te sturen naar de raad met het 
advies om geen vragen en geen zienswijze in te 
dienen over de Ontwerpbegroting 2019. 

 

C.2. 0688176 – Ontwerp 
bestemmingsplan Goor Oost 
2015, herziening De 
Havezate ong. 

Nieboer, 
Maarten 

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

Goor Oost 2015, herziening De Havezate ong. 
 
 

 

 
 



       
       

 

C.3. 0687486 - vaststellen 
bestemmingsplan 
Buitengebied, herziening 
Erve Lankheet 2018 

Roebert-ter 
Horst, Alie 

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan Buitengebied Hof van 

Twente, herziening Erve Lankheet 2018 
ongewijzigd vast te stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

    
 

 
Vastgesteld d.d. 5 juni 2018 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 


