
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 3 september 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. 0743235 - De besluitenlijst 
van de vergadering van 
B&W d.d. 27 augustus 2019 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0743359 - Beslissing op 
bezwaar gericht tegen een 
besluit tot wijziging van de 
drank- en horecavergun-
ning van horecabedrijf 
Gasterij De Beiert aan de 
Kuipersweg 9 te Ambt 
Delden 
 

Beernink, Erna Door de burgemeester is besloten d.d. 
2 september 2019: 
1. het advies van de commissie bezwaarschriften 

(kenmerknummer 2019-022) over te nemen; 
2. het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te 

verklaren; 
3. het bestreden besluit in stand laten; 
4. betrokkenen schriftelijk te informeren 
 

B.1. 0738014 - Outdoor Care 
Local 

Brinkhof, te, 
Gerda  

Besloten is: 
1. vanaf 1 september 2019 van start te gaan met 

een 2-jarige pilot “Outdoor Care Local” en een 
subsidie te verstrekken van € 20.700,-  per jaar 
(jaarlijks levert dit een besparing op van € 
13.000,-, op de maat-werkvoorzieningen)  

2. met scouting Stoevelaar afspraken te maken 
over het gebruik van het terrein, huurkosten € 
50,- per dagdeel is € 2.300,- per jaar. 
 

B.2. 0739004 - Stichting OPO 
HvT: herbenoeming lid Raad 
van Toezicht. 

Asteleijner, Eric  Besloten is de raad voor te stellen mevrouw 
W. Dijkman met ingang van 1 juli 2019 te 
herbenoemen als lid van RvT van de stichting 
OPO HvT. 
 

B.3. 0739613 - Bezwaarschrift 
Stichting Van Katoen 

Groot, de, Rene  Besloten is overeenkomstig het advies van de 
onafhankelijke commissie voor de bezwaar-
schriften:  
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren 
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren 
 

C.3. 0741150 - Bijdrage Stichting 
Stadslandbouw 2019 

Pasman, Wilco  Besloten is: 
1. kennis te nemen van het jaarverslag 2018 en 

de plannen voor 2019 van de Stichting 
Stadslandbouw 

2. in te stemmen met de voorgestelde bijdragen 
als éénmalig afbouwbudget vanuit 
representatie/re-integratie/ 
plattelandsontwikkeling 

3. met het bestuur van de Stichting 
Stadslandbouw in gesprek te gaan over haar 
toekomstplannen, maatschappelijke bijdrage 
en de financierbaarheid 

 
 



       
       

 

D.1. 0736801 - Financiële scan 
Hof van Twente 

Roosink, Henk  Besloten is: 
1. kennis te nemen van de door de provincie 

Overijssel opgestelde en naar de 
gemeenteraad gestuurde financiële scan 
gemeente Hof van Twente en de daarin 
opgenomen aanbevelingen 

2. de financiële scan samen met een raadsbrief 
met daarin een reactie van het college op de in 
de scan opgenomen aanbevelingen naar de 
gemeenteraad te sturen 
 

D.2. 0735527 - Evaluatie diftar 
2017-2018 

Agteresch, Eef  Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. de evaluatie Diftar 2017-2018 vast te stellen 
2. in 2020 in te zetten op communicatie voor 

gedragsverandering op het gebied van gft, 
textiel en verpakkingen 

3. enkele scenario's uit te werken met Twente 
Milieu en daar later een keuze in te maken om 
een stap verder te komen met het scheiden 
van afval 
 

D.3 0738871 - garantstelling 
lening sportpark de Mors 

Volker, 
Clemens  

Besloten is: 
1. de gemeenteraad voor te stellen SBR Stad 

Delden goed te keuren als partij die het 
publiekelijk belang dient in de zin van het 
Treasurystatuut 

2. nadat de gemeenteraad positief heeft besloten, 
namens het college een borgstelling aan SBR 
Stad Delden te verlenen voor 100% van het te 
lenen bedrag van maximaal € 4.230.000, 
overeenkomstig de hiervoor aan-gereikte 
voorgeschreven modeltekst van de BNG Bank 
te Den Haag. 
 

    
 

   
 
Vastgesteld d.d. 10 september 2019 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 


