
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 18 september 2018 

Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM  
H.J. Scholten 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
P. van Zwanenburg 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
 
 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1. 0702021 - Besluitenlijst van 
de vergadering van B&W van 
11 september 
 

Veerdig-
Oude 
Nijhuis, 
Louise  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0699512 - Regio Twente 
biedt de raad de mogelijk-
heid om zienswijze in te 
dienen over nieuw beleid 
2019 
 

Müller, 
Lisette  

Besloten is het verzoek van de Regio Twente door te 
zenden naar de raad met het advies om een 
zienswijze in te dienen over nieuw beleid 2019 

B.1. 0699240 - Cliëntparticipatie 
in het Sociaal Domein 

Groot, de, 
Rene  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de evaluatie cliëntparticipatie 

sociaal domein en deze aan te bieden aan de 
gemeenteraad 

2. de raad voor te stellen de huidige werkwijze voort 
te zetten tot en met 2020 en na afloop van deze 
periode opnieuw te evalueren 

3. de raad voor te stellen de Verordening 
Cliëntparticipatie Sociaal Domein 2018 vast te 
stellen 
 

C.1. 0701876 - Vaststelling 
bestemmingsplan Diepen-
heim 2015, herziening 
Haaksbergerstraat 45 
 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is de raad voor te stellen het 
bestemmingsplan Diepenheim 2018, herziening 
Haaksbergerstraat 45 vast te stellen. 

C.2. 0693004 - Schriftelijke 
vragen PvdA-fractie over 
ernstige bodemveront-
reiniging op de locatie 
Blokstegenweg 3/3a te Azelo. 
 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is de beantwoording van de gestelde 
raadsvragen met inachtneming van enkele 
aanpassingen vast te stellen en deze aan de raad 
aan te bieden. 

C.3. 0674473 - Intrekken 
verordening op de 
verblijfsrecreatie 

Meijer, 
Evelien  

Besloten is: 
1. de gemeenteraad voor te stellen de Verordening 

op de verblijfsrecreatie in te trekken 
2. geen exploitatievergunningen meer te 

verstrekken 
3. bij de actualisatie van de ‘Verordening op de 

heffing en invordering van toeristenbelasting’ de 
tekst van artikel 1 lid e. aan te passen per 1-1-
2019. 
 

D.1. 0699049 - Perspectiefnota 
Grondexploitaties 2018 

Dorenbusch, 
Frank  

Besloten is in te stemmen met de perspectiefnota 
grondexploitaties 2018 en deze ter vaststelling aan 
de gemeenteraad aan te bieden 
 

 
 



       
       

 

D.2. 0698114 - Aanpak 
verbetering begaanbaarheid 
paden algemene begraaf-
plaatsen en herdenkings-
parken Hof van Twente 
 

Vruwink, 
Johan  

Het college heeft kennis genomen van het voorstel 
om ten laste van de Algemene reserve t.b.v. nieuw 
beleid eenmalig  € 150.000,-- beschikbaar te stellen 
en dit voorstel te betrekken bij de begroting 
2019/kadernota 2020. 

    

    
 

 
Vastgesteld d.d. 24 september 2018 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel 


