
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 21 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. 0731593 - De besluitenlijst 
van de vergadering van 
B&W d.d. 14 mei 2019 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1. 0730286 - Mandateren 
bevoegdheid schuldhulp-
verlening (ex-) ondernemers 
inclusief verklaring WSNP 

Tadema, Hans  Besloten is: 
1. al de bevoegdheden die nodig zijn om zorg te 

dragen voor de schuldhulpverlening ten 
behoeve van (ex-)ondernemers te mandateren 
aan burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hengelo 

2. burgemeester en wethouders van Hengelo in 
het bijzonder te mandateren om namens hen 
de uitgifte van een verklaring Wsnp op grond 
van de artikelen 284, 287 lid 4, 287a  en 287b 
Faillissementswet te verzorgen 

3. in te stemmen met het door burgemeester en 
wethouders van Hengelo verlenen van een 
submandaat aan daartoe aan te wijzen 
ambtenaren 
 

B.2. 0728675 - Stichting OPO 
HvT: openbare basisschool 
De Zwaluw, Markelo, 
overdracht grond, gebouw 
van schoolbestuur naar 
gemeente, artikel 110 WPO. 

Asteleijner, Eric  Besloten is in te stemmen met: 
1. de overdracht van het schoolgebouw/perceel 

openbare basisschool De Zwaluw, Fokker-
straat 2a  te  Markelo van schoolbestuur OPO 
HvT aan de gemeente per 3 juni 2019 

2. de akte ex artikel 110 Wet op het primair 
onderwijs. 
 

B.3. 0717188 - Uitvoering 
Tijdelijke wet Huisverboden: 
Overeenkomst uitvoering 
huisverboden Hof van 
Twente - Hengelo 

Asteleijner, Eric  Besloten is in te stemmen: 
1. met de Overeenkomst werkzaamheden 

uitvoering huisverboden Hof van Twente - 
Hengelo, periode 1 maart 2019 tot en met 
31 december 2021 

2. met de machtiging aan de gemeente Hengelo 
om werkzaamheden uit te voeren, te weten het 
vertegenwoordigen van Hof van Twente in 
bezwaar, beroep e.d. 
 

C.1. 0731372 - Beantwoording 
schriftelijke vragen CDA over 
de ontwikkeling van een 
kerkenvisie 
 

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

 
 



       
       

 

D.1. 0729655 - Plein onder de 
Platanen Diepenheim 

Hövels, 
Maarten  

Besloten is over te gaan tot een gedeeltelijke 
herinrichting van het plein, passend binnen het 
budget en de totale ontwerpvisie. 
 

D.2. 0730936 – Opdracht-
verstrekking asbestbodem-
saneringen volgens het 
jaarprogramma project-
bureau BAS 

Nijhuis, Joost  Besloten is de afdelingsmanager Leefomgeving en 
(deel)budgethouder toestemming te verlenen voor 
het aangaan van verplichtingen  voor bodem-
saneringen mits passend binnen het overeen-
gekomen jaarprogramma en de gestelde kaders 
van de samenwerking met projectbureau BAS. 

 

   
   
 
 
Vastgesteld d.d. 28 mei 2019 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


