
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 18 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. 0712874 - De besluitenlijst 
van de vergadering van 
B&W d.d. 11 december 
2018 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0712573 - Antwoorden 
2018-40 Schriftelijke vragen 
GL duurzaam inkopen 
 

Damen, Bas  Besloten is de beantwoording van de gestelde 
raadsvragen aan te vullen en deze aan de raad 
aan te bieden. 

A.3 0711368 – Beleidsregel 
Burgerluchthavens 

Francis, Dani Besluit burgemeester: 
Besloten is de Beleidsregel Burgerluchthavens 
vast te stellen en te publiceren. 
 

A.4. 0712778 - Subsidiescan 
bureau Vindsubsidies 
publieke sector 

Klein Tank, 
Richard  

Besloten is: 
1. kennis te nemen van het adviesrapport 

Screening gemeente Hof van Twente en de 
raad dit rapport ter kennisname aan te bieden.  

2. in overleg met de gemeenteraad te beoordelen 
voor welke subsidieregelingen in 2019 mogelijk 
een aanvraag kan worden ingediend. 
 

A.5. 0712865 - Aanwijzing 
toezichthouder Wro/Wabo 
en aanstelling tot 
onbezoldigd ambtenaar van 
de gemeente Hof van 
Twente 

Arends, Arjan  Besloten is: 
1. de heer P. van Veldhuizen aan te stellen als 

onbezoldigde ambtenaar van de gemeente Hof 
van Twente. 

2. de heer Van Veldhuizen aan te stellen als 
toezichthouder ingevolge de Wet op de 
ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet 
Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 

B.1. 0712526 - Beantwoording 
schriftelijke vragen PvdA 
over subsidie aanvragen 
twee wijkvoorzieningen 
 

Keus, Nynke  Besloten is de beantwoording van de schriftelijke 
vragen aan te vullen en deze aan de raad aan te 
bieden 

C.1. 0710138 - Bezwaarschrift 
gericht tegen een 
omgevingsvergunning voor 
het kappen van eiken aan 
de Rietdijk 8 

Jonker-
Raanhuis, 
Marion  

Besloten is: 
1. het advies van de commissie bezwaarschriften 

over te nemen. 
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren. 
3. in de beslissing op bezwaar de vergunning 

voor wat betreft het kappen van zeven eiken te 
weigeren en de vergunning voor één eik in 
stand te laten. 

4. bezwaarmaker schriftelijk te informeren. 
 

 
 



       
       

 

C.2. 0712241 - Beslissing op 
bezwaar gericht tegen de 
omgevingsvergunning 
Fluitekruid 11 te Delden 

Beernink, Erna  Besloten is:  
1. het advies van de commissie bezwaarschriften 

(kenmerknummer 2017-33) over te nemen 
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren 
3. het bestreden besluit in stand laten met in 

achtneming van het advies van de commissie 
bezwaarschriften 

4. betrokkenen schriftelijk te informeren 
 

C.3. 0710426 - Vaststelling 
uniform regionaal VTH-
beleid 

Roosingh, 
Michel  

Besloten is: 
1. het uniform regionaal vergunningen, toezicht 

en handhavingsbeleid (VTH-beleid) vast te 
stellen.  

2. het regionaal VTH-beleid als grondslag te 
gebruiken voor het lokale beleid. 

3. de raad te informeren door middel van een 
raadsbrief 

 

D.1. 0711969 - Toepassen 
hardheidsclausule voor 
weigeren omgevings-
vergunning grootschalige 
duurzame energie 
 

Kütük, Memet  Besloten is de hardheidsclausule toe te passen 
voor het weigeren van een omgevingsvergunning 
voor de productie van grootschalige duurzame 
energie. 

 

 
Vastgesteld d.d. 8 januari 2019 
 
Burgemeester en w4ethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


