
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 7 mei 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. 0730018 - De besluitenlijst 
van de vergadering van 
B&W d.d. 30 april 2019 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0725206 - Actualisatie APV 
Hof van Twente 

Nijmeijer, 
Mariska  

Besloten is in te stemmen met de geactualiseerde 
Algemene Plaatselijke Verordening 2019 en deze 
ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad 
 

B.1. 0729874 - Raadsvragen van 
SP en D66 om in 2020 mee 
te doen met de actie; 40 
dagen ik pas, dit in het kader 
van terugdringen alcohol en 
middelengebruik 
 

Brinkhof, te, 
Gerda  

Besloten is in te stemmen met de beantwoording 
van de raadsvragen en bijgaand document aan de 
raad voor te leggen. 

C.1. 0729653 - Aanvullende 
raadsvragen SP camping 
Westerholt 

Meijer, Evelien  Besloten is de beantwoording van de raadsvragen 
vast te stellen en deze door te zetten naar de 
gemeenteraad. 
 

D.1. 0724536 – Voortgangs-
rapportage GRP periode 
2017-2018 en Uitvoerings-
programma 2019-2020 

Kok, Erwin  Besloten is: 
1. de voortgangsrapportage GRP periode 2017-

2018 vast te stellen en deze de raad ter 
kennisname aan te bieden 

2. het Uitvoeringsprogramma GRP periode 2019-
2020 vast te stellen 

3. voor de niet-integrale projecten van het 
Uitvoeringsprogramma GRP 2019-2020 de 
geraamde kredieten beschikbaar te stellen en 
deze ten laste te brengen van het Raamkrediet 
GRP 

4. de financiële ontwikkelingen, conform 
hoofdstuk 7 van de voortgangsrapportage, 
mee te nemen in de eerstvolgende 2e  berap 

5. kennis te nemen van de berekening van de 
kostendekking en deze mee te nemen bij de 
behandeling van de Kadernota/begroting 2020 
 

D.2. 0729238 - Beantwoording 
schriftelijke vragen GB m.b.t. 
verkeershinder Markelo 

Meijer, John  Besloten is in te stemmen met de beantwoording 
van de schriftelijke vragen van 
GemeenteBelangen m.b.t. verkeershinder 
Markelo. 

 
 



       
       

 

D.3. 0728412 - Project 
Kievitstraat e.o., Goor 

Blaauwendraad, 
Bert  

Besloten is: 
1. de voorbereiding voor het project 

Rioolvervanging Kievitstraat e.o., Goor te 
starten en het betreffende projectplan vast te 
stellen 

2. een voorbereidingskrediet van € 75.000,00 
beschikbaar te stellen en deze ten laste te 
brengen van het Raamkrediet GRP 
(€ 50.000,00) en Groot onderhoud wegen 
(€ 25.000,00) 
 

D.4. 0728441 - Vervangen 
beregening sportvelden 

Damveld, 
Martin  

Besloten is: 
1. in te stemmen met vervanging beregening 

sportvelden 
2. in te stemmen met  het doorvoeren van een 

huurverhoging van de natuurgrasvelden 
 

   
   
Vastgesteld d.d. 14 mei 2019 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
  

 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 


