
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 23 april 2019 

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. 0728583 - De besluitenlijst 
van de vergadering van 
B&W d.d. 16 apri 2019 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0724976 - IBT-beeld 2019 Kip, Jeroen  Besloten is: 
1. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de 

gemeenteraad aan te bieden   
2. in te stemmen met het persbericht 

 

A.3. 0727610 - Dataclassificatie Apperloo, 
Esther  

Besloten is het dataclassificatiebeleid vast te 
stellen 
 

A.4. 0726094 - Gunning van de 
opdracht tot levering en 
implementatie van een 
zaaksysteem aan Mintlab BV 

Tiehuis, Eric  Besloten is: 
1. de opdracht tot levering en implementatie van 

een Zaaksysteem te gunnen aan 
Zaaksysteem.nl (Mintlab B.V.) 

2. de overeenkomst te ondertekenen 
 

B.1. 0722327 – Jaarverantwoor-
ding kinderopvang 2018 

Asteleijner, Eric  Besloten is in te stemmen met: 
1. de Jaarverantwoording kinderopvang 2018 Hof 

van Twente 
2. de conceptbrief aan de raad, waarin de raad in 

kennis wordt gesteld over de kwaliteit 
Kinderopvang 2018 
 

C.1. 0727590 – Samenwerkings-
overeenkomst Mineral Valley 
Twente en het vormen van 
de Stichting Mineral Valley 
Twente 

Pasman, Wilco  Besloten is: 
1. kennis te nemen van de samenwerkings-

overeenkomst Mineral Valley Twente 
2. in te stemmen met de voorliggende 

samenwerkingsovereenkomst, de vorming van 
de Stichting Mineral Valley Twente en de 
toetreding van Wim Meulenkamp als voorzitter 
van de te vormen Stichting Mineral Valley 
Twente 

3. wethouder Meulenkamp te mandateren om de 
voorliggende overeenkomst te ondertekenen. 
 

C.2. 0725571 - Startnotitie 
Programma Omgevingswet 
“Aan de slag!” 

Kip, Jeroen  Besloten is de Startnotitie Programma 
Omgevingswet “Aan de slag!” met inachtneming 
van een kleine wijziging vast te stellen 

 
 



       
       

 

C.3. 0726809 - Vervolg 
Toekomstgerichte Erven en 
inzet ervencoach 

Pasman, Wilco  Besloten is:  
1. kennis te nemen én in te stemmen met het 

plan van aanpak 
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet van 

financiële middelen en de voorgestelde 
dekking vanuit Leefomgeving (Integraal 
uitvoeringsplan asbest) en Ontwikkeling 
(plattelandsontwikkeling)het voorstel aan te 
houden. 

 

D.1. 0728365 - Beantwoording 
schriftelijke vragen Groen 
Links mogelijke oppervlakte-
verontreiniging door 
Roundup 

Hazenkamp, 
René  

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

 

 
 
Vastgesteld d.d. 30 april 2019 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 


