
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 11 december 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. 0711982 - De besluitenlijst 
van de vergadering van 
B&W d.d. 4 december 2018 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1 0693465 - Entreeopleiding 
Hof van Twente 

Braat, Prisca  Besloten is samen met ROC van Twente en 
stichting Anpak’n per 1 februari 2019 te starten 
met een entreeopleiding (MBO1) op lokaal niveau. 
 

 0711913 - HO tarieven 2018 
en 2019 

Kolkman, 
Sabrina 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het met terugwerkende 

kracht compenseren van de tarieven 
Huishoudelijke ondersteuning met 3,25% voor 
de loonontwikkelingen in 2018. 

2. in te stemmen met het per 1 januari 2019 op 
grond van de AMvB aanpassen van de 
tarieven Huishoudelijke ondersteuning naar  
a. € 26,04 per uur (HO basis zonder regie) 
b. € 28,65 per uur (HO met regie) 

3. kennis te nemen van het communicatieve 
traject naar aanbieders dat onder 
verantwoordelijkheid van wethouder Martin 
Velten (Borne) is ingezet. Herin zijn de 
aanbieders geïnformeerd over het 
voorgenomen besluit onder beslispunt 1 en 2. 

4. kennis te nemen van de noodzaak tot verder 
onderzoek in het 1e kwartaal 2019 naar de 
huishoudelijke ondersteuning voor 2020 en 
verder voor wat betreft de financiële en 
juridische uitvoerbaarheid en/of wijziging van 
beleid en uitvoering. 

 

B.3. 0710359 - Financiële 
informatie Sociaal Domein 
voor de Gemeenteraad 
 

Groot, de, Rene  Besloten is de raadsbrief gewijzigd vast te stellen 
en deze aan de raad aan te bieden. 

C.1. 0712648 - beantwoording 
raadsvragen herontwikkeling 
Rabobanklocatie Delden 
 

Koetsier-Keizer, 
Janine  

Besloten is in te stemmen met de beantwoording. 

 
 



       
       

 

D.1. 0709174 - Subsidie 
Reggehof en Muziekschool 

Rikkert, Dienie  Besloten is: 
1. een eenmalige subsidie van € 72.500,00 voor 

2018 toe te kennen aan de Reggehof/ 
Muziekschool 

2. een eenmalige subsidie van € 72.500,00 voor 
2019 toe te kennen aan de Reggehof/ 
Muziekschool 

3. een subsidie van € 533.960,00 toe te kennen 
voor de activiteiten van de Reggehof voor 2019 
en een bedrag van € 140.769,00 af te wijzen 

4. een subsidie van € 389.919,00 toe te kennen 
voor de activiteiten van de Muziekschool voor 
2019 en een bedrag van € 26.215,00 af te 
wijzen 
 

D.2. 0710783 - vragen 
gemeenteraad inter-
gemeentelijk asbest saneren 

Bolink, Jolanda  Besloten is de beantwoording van de gestelde 
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad 
aan te bieden. 
 

D.3. 0711345 - Beantwoorden 
raadsvragen i.v.m. 
amendement Omtzigt 

Kütük, Memet  Besloten is de beantwoording van de gestelde 
raadsvragen vast te stellen en deze aan de raad 
aan te bieden. 
 

D.4. 0703906 - overname 
buurthuis De Kievit 

Slagers, Martin  Besloten is: 
1. het buurthuis conform het recht van opstal over 

te nemen 
2. het buurthuis geen andere functie te geven 

maar te slopen om vandalisme tegen te gaan 
3. de totale kosten van beëindiging akte van 

opstal, sloopkosten, asbestinventarisatie e.d. 
voor rekening van de gemeente te nemen 

4. bij de 1e berap 2019 de totale raming van de 
kosten op te nemen als zijnde autonome 
Ontwikkeling 

5. team Ondersteuning (facilitaire zaken, 
gebouwenbeheer) mandaat te verlenen om de 
asbestinventarisatie en sloopwerkzaamheden 
e.d. in gang te zetten 
 

 

 
Vastgesteld d.d. 18 december 2018 
 
Burgemeester en w4ethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


