
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 12 juni 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. 0690613 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 5 juni 2018 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0690601 - Beantwoording 
schriftelijke raadsvragen aan 
het college ingediend door de 
PvdA fraktie (F. Rijkens) 
 

Arends, 
Arjan  

Besloten is met inachtneming van enkele 
aanpassingen in te stemmen met de beantwoording 
van de schriftelijke raadsvragen inzake de problemen 
met een hondenfokker in Ambt Delden. 

A.3. 0690309 - regionaal 
evenementenbeleid inclusief 
lokale bijlage 
 

Nijmeijer, 
Mariska  

Besloten is in te stemmen met het regionaal kader 
evenementenveiligheid en de lokale bijlage Hof van 
Twente. 

B.1. 0690138 - Schriftelijke 
vragen Gemeentebelangen 
over toekenning uren 
huishoudelijke hulp en 
indictiestelling dagopvang 
ouderen 
 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is in te stemmen met de beantwoording van 
de schriftelijke vragen en deze aan de raad aan te 
bieden. 

C.1. 0688520 - Vragen 
GroenLinks aardgasloos 
wonen 
 

Jongmans, 
Marcel  

Besloten is de beantwoording van de schriftelijke 
raadsvragen vast te stellen en deze aan te bieden 
aan de raad 

C.2 0687567 - Beslissing op 
bezwaar gericht tegen de 
omgevingsvergunning voor 
het uitbreiden van een 
overkapping aan de Haven 
14 te Goor 

Beernink, 
Erna  

Besloten is: 
1. het advies van de commissie bezwaarschriften 

(kenmerknummer 2017-09) niet over te nemen; 
2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren; 
3. het bestreden besluit in stand te laten; 
4. betrokkenen schriftelijk te informeren 
 

D.1. 0686421 - Klein onderhoud 
asfalt wegen 2018-2019 

Visscher, 
Niels  

Besloten is: 
1. ruimte te geven om tot € 50.000,-- per jaar voor 

2018 en 2019 aan opdrachten weg te zetten bij 
RiBru voor klein onderhoud aan asfaltwegen 

2. af te wijken van Gids Proportionaliteit uit het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Hof 
van Twente 2013 

3. in de loop van 2019 de markt opnieuw te 
verkennen voor de mogelijkheid aanbesteden 
raamovereenkomst 

 
 
 
 
 
 

 
 



       
       

 

D.2. 0690453 - Beantwoording 
schriftelijke vragen D66 m.b.t. 
treintariefstijging 
 

Meijer, John  Besloten is in te stemmen met de beantwoording van 
de schriftelijke vragen van D66 m.b.t. 
treintariefstijging. 

 

 
Vastgesteld d.d. 19 juni 2018 
. 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


