
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 28 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. 0732489 - De besluitenlijst 
van de vergadering van 
B&W d.d. 21 mei 2019 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2. 0731221 - Jaarverslag 
commissie bezwaarschriften 
2018 

Eggink, Saray  Besloten is: 
1. kennis te nemen van het jaarverslag 

commissie bezwaarschriften 2018 
2. het jaarverslag ter kennisname door te zenden 

aan de gemeenteraad middels raadsbrief 
 

A.3. 0733204 - Beantwoording 
aanvullende raadsvragen 
SP: Rabobank 

Mengerink-
Böllermann, 
Michelle  

Besloten is, met inachtneming van een aantal 
aanpassingen, akkoord te gaan met de 
beantwoording en deze aan te bieden aan de raad 
 

C.2. 0731853 - Ontwerp bestem-
mingsplan Buitengebied Hof 
van Twente, Blokstegenweg 
3/3a Ambt Delden 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van 

Twente, Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden” 
gewijzigd vast te stellen 

2. geen exploitatieplan vast te stellen 
 

D.1. 0731797 - Jaarstukken 2018 
Hof van Twente 

Janssen, René  Besloten is: 
1. het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 

van Hof van Twente vast te stellen 
2. het positieve rekeningresultaat 2018 van 

€ 1.982.346 als volgt te bestemmen: 
a. de niet bestede budgetten 2018 

(budgetoverhevelingen 2018-2019) van 
€ 402.787 in 2019 beschikbaar te stellen; 

b. een bedrag van € 198.727, zijnde restant 
centraal inhuur budget 2018, beschikbaar 
te stellen in 2019 t.b.v. het programma 
Transformatie in de zorg 

c. het restant van het rekeningresultaat van 
€ 1.380.832 toe te voegen aan de 
algemene reserve 
 

D.2. 0730118 - Grondruil Twickel Damveld, 
Martin  

Besloten is in te stemmen met een grondruil met 
Twickel betreffende Cristian zu Castell brug en 
Bornse Voetpad 

 
 



       
       

 

D.3. 0727891 - Vaststellen 
subsidieregels 2020 

Rikkert, Dienie  Besloten is: 
1. de subsidieregels Hof van Twente 2019 per 

1 januari 2020 in te trekken 
2. de subsidieregels Hof van Twente 2020 vast te 

stellen 
3. het eventuele restantbedrag van subsidieregel 

9b. (sociale cohesie buurtschappen) per 1 april 
2020 te gebruiken voor de subsidieaanvragen 
o.g.v. subsidieregel 9a (activiteiten die 
bijdragen aan participatie, leefbaarheid, 
sociale kwaliteit en cohesie. 
 

D.4 0732826 - Kadernota 2020 Roosink, Henk  Besloten is in te stemmen met de Kadernota 2020 
en deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan 
te bieden. 
 

D.5 0729221 - Convenant m.b.t. 
verwijdering Noordelijke Lus 
Twickel 

Damveld, 
Martin  

Besloten is: 
1. het convenant te ondertekenen. 
2. wethouder Scholten te machtigen het 

convenant te ondertekenen 
 

D.6. 0731867 - Jaarstukken 2018 
en ontwerpbegrotingen 2020 
gemeenschappelijke 
regelingen 

Molder, te, 
Jeroen  

Besloten is: 
1. de voorlopige jaarstukken 2018 en ontwerp-

begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke 
regelingen SWB Midden Twente, Stadsbank 
Oost Nederland, Crematoria Twente en Regio 
Twente ter kennisgeving aan te nemen. 

2. de stukken door te sturen naar de raad met 
het advies om geen zienswijzen in te dienen 
over de Ontwerpbegrotingen 2020. 

 

   
   
 
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 


