
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 24 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. 0745730 - De besluitenlijst 
van de vergadering van 
B&W d.d. 17 september 
2019 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

B.1. 0745060 - Besteding extra 
middelen statushouders 

Hofsteede, 
Gerard  

Besloten is akkoord te gaan met de besteding van 
de extra middelen 2019 voor statushouders 
 

C.2. 0744667 - Vaststelling 
bestemmingsplan Goor, 
herziening Hengevelder-
straat 29-37 

Klieverik, Koen  Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan 'Goor, herziening 

Hengevelderstraat 29-37' gewijzigd vast te 
stellen zoals vastgelegd in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.GOxHengevelder29-VS10 

2. de ‘Zienswijzennotitie ontwerpbestemmings-
plan Goor, herziening Hengevelderstraat 29-
37’ vast te stellen 

3. gebruik te maken van de ondergrond GBKN o_ 
NL.IMRO.1735.GOxHengevelder29-VS10 

4. geen exploitatieplan vast te stellen omdat het 
kostenverhaal door middel van een exploitatie-
overeenkomst is verzekerd.  
  

C.3. 0733575 - Vaststelling 
bestemmingsplan Goor, 
herziening Jumbo e.o. 

Klieverik, Koen  Besloten is de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan ‘Goor, herziening Jumbo 

e.o.’ gewijzigd vast te stellen zoals vastgelegd 
in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.GOxJumboeo-VS10 

2. de ‘Zienswijzennotitie ontwerpbestemmings-
plan Goor, herziening Jumbo e.o.’ vast te 
stellen 

3. het beeldkwaliteitsplan ‘Jumbo Supermarkt 
Goor’ vast te stellen 

4. gebruik te maken van de ondergrond GBKN 
o_NL.IMRO.1735.GOxJumboeo-VS10  

5. geen exploitatieplan vast te stellen omdat het 
kostenverhaal door middel van een exploitatie-
overeenkomst is verzekerd. 

 
 



       
       

 

C.4 0742665 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, veegplan 2019 

Nieboer, 
Maarten  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. geen exploitatieplan vast te stellen omdat het 

kostenverhaal door middel van een exploitatie-
overeenkomst is verzekerd 

2. de ingediende zienswijze ontvankelijk 
verklaren en niet overnemen, overeenkomstig 
het bepaalde in de zienswijzennotitie  

3. gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019 
(inclusief  bijlagen) overeenkomstig de 
bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte 
verbeelding en regels, zoals tevens vervat in 
het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxveegplan2019-VS10.  

4. de beeldkwaliteitsplannen vast te stellen. 
5. aan Gedeputeerde Staten van Overijssel 

verzoeken om te verklaren, dat zij geen 
bezwaar hebben tegen eerdere bekendmaking 
van de vaststelling dan de termijn van zes 
weken genoemd in artikel 3.8 lid 4 van de Wet 
Ruimtelijke ordening. 
 

C.5 0743290 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
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" gewijzigd vast te 
stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen omdat het 
kostenverhaal door middel van een 
exploitatieovereenkomst is verzekerd 

    
 

   
 
Vastgesteld d.d. 1 oktober 2019 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 

 

 


