
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 3 juli 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. 0693334 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 25 juni 2018 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0692033 - Bekrachtiging 
portefeuilleverdeling en 
bestuurlijke vertegen-
woordiging 

Kip, Jeroen  Besloten is: 
1. de portefeuilleverdeling (inclusief gewijzigde 

onderlinge vervanging) vast te stellen 
2. de bestuurlijke vertegenwoordiging met 

inachtneming van enkele wijzigingen formeel te 
bekrachtigen 

3. de raad hierover te informeren door middel van 
een raadsbrief 

 

C.3. 0689013 - aanbesteding 
project Uitvoering 
Toekomstgerichte Erven 

Nije Bijvank, 
Frans  

Besloten is: 
1. kennis te nemen van de offerte van Stimuland 

voor het project Toekomstgerichte erven 
2. Artikel 3.6 toe te passen van het gemeentelijk 

aankoop beleid en besluiten de offerte te gunnen. 
 

D.1. 0691624 - contractverlenging 
VluchtelingenWerk Oost 
Nederland voor 2018 
 

Hofsteede, 
Gerard  

Besloten is het contract met Vluchtelingenwerk te 
verlengen tot 1 januari 2019 

D.2. 0693440 - Straatnaam 
toekenning 

Groot, de, 
Gerben  

Besloten is de volgende straatnamen toe te kennen: 
1. Amalialaan te Delden toe te kennen aan het 

knooperf gelegen naast Oude Benteloseweg 22 
te Delden;  

2. Roolfssteegje, Pastoriepad, Kaasplein te Markelo 
toe te kennen op en rond de voormalige 
kaasfabriek 

3. Erve Gorkink te Markelo toe te kennen (dit is een 
knooperf welke is gelegen naast Bergweg 2 te 
Markelo) 

 

D.3 0692821 - Financiële scan 
Hof van Twente 

Roosink, 
Henk  

Besloten is gebruik te maken van het aanbod van de 
provincie Overijssel gratis een financiële scan van de 
gemeente Hof van Twente te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       
       

 

D.4. 0693537 - Raadsvragen 
PvdA over betrokkenheid 
GGD bij Gijmink 
 

Klein Tank, 
Richard  

Besloten is de antwoorden op de raadsvragen van 
PvdA vast te stellen. 

 

 
Vastgesteld d.d. 10 juli 2018 
. 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


