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Portefeuillehouders | P. van Zwanenburg, drs. W.J.H. Meulenkamp, H.J. Scholten 

  

  

  

  
  

  

Voorzitter Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Ondervoorzitter — 

Griffier Mr. A. Venema 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Besluitenlijst Mr. A. Venema       
  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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BESLUITENLIJST gemeenteraad Hof van Twente, 11 en 12 juli 2017 

  

Onderwerp Stemming   

1. | Opening en 

mededelingen 

Bericht van verhindering val 

Besluit Toezeggingen / bijzonderheden 

  

  

2. | Vaststellen agenda 

    

Agendapunt 21 'Evaluatie 

eenrichtingsverkeer Molenstraat 

en vervolgmaatregelen 

verkeersvisie Goor’ is door het 

college teruggetrokken. Komt in 

de raad van 19 september '17 

terug. De raad stelt de agenda 

gewijzigd vast. 

  

  

—dit doet recht aan de externe 

signalen; men voelt zich niet gehoord. Breed 

onderzoek wordt ingelast. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

n E i met uitstel en overleg en (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

vervolg in september; teken dat college en raad de 

signalen serieus nemen. 

D E de inwoners en de stadsraad (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

moeten erbij worden betrokken; de houding van de 

overheid moet op dit punt veranderen. Goed dat de 

wethouder dit besluit heeft geenomen. 

n E een reactie op een dodelijk (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

ongeval in het verleden is uitgemond in een 

verkeerde discussie. Besluit van destijds is met 

goed intentie genomen. GB staat daar nog steeds 

achter maar heeft ook begrip voor alle       

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming 

  

De agendapunten 9, 10, en 12, 

respectievelijk, Vaststellen 

Bestpl. Herziening 

Bentelosestraat 22, Hengevelde, 

Vaststellen Bestpl. Slotsweg e.0. 

Hengevelde, en Vaststellen 

Bestplan herziening Hagenweg 

1, Ambt Delden worden als 

hamerstuk behandeld en 

conform vastgesteld. 

betrokkenen, ook voor hen die niet durven 

reageren. Opnieuw en breder onderzoek is goed, 

GB blijft achter de keuze van destijds tenzij de 

uitkomst een ander besluit rechtvaardigt. Het 

starten van mitigerende maatregelen is wel 

gewenst. 

n e u gaat er worden gesproken 

met de Stadsraad en inwoners. De uitkomst wordt 

door D66 gesteund. Veiligheid kun je niet 

garanderen. D66 aanschuiven bij de 

onderzoeksvragen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

D E de SP is nog steeds voor 

opheffing éénrichtingsverkeer, dat is nu nog niet 

gebeurd, maar is blij met deze aanpak. De 

verschillende meningen over de problematiek zijn 

gaan schuiven. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  
3. | Vaststellen besluitenlijst 

van de vergadering van 

20 juni 2017 en het 

verslag van 

Beeldvormende 

Bijeenkomst van 31 mei 

2017     
De besluitenlijst en het verslag 

worden ongewijzigd vastgesteld. 

    
  

  



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming 

  

4. | Vragenhalfuur 

gemeenteraad 

Er zijn geen vragen aangemeld. 

  

5. | Spreekrecht Burgers Er heeft zich niemand aangemeld voor het 

spreekrecht 

  

6. | Actieve informatieplicht 

college / terugkoppeling 

Gemeenschappelijke 

Regelingen 

Weth. MEULENKAMP: Woonevent wordt 

georganiseerd op 14 oktober 2017. 

  

7.1 | Raadsbrief 

Ieerplichtverslag 2015- 

2016 

Geen opmerkingen. 

  

8. | Raadsbrieven ter 

bespreking 
  

8.1 | Raadsbrief evaluatie 

verkiezingen Tweede 

Kamer 2017 

  

e e pieit voor een signaal richting 

Den Haag; extra tijd nodig voor tellen; meer tellers 

nodig; hoe deze tellers werven? 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Burg. NAUTA: de raad heeft besloten tot het 

centraal opnemen van de stemmen. Evaluatie ligt 

voor. Elektronisch stemmen blijft risicovol. Wat 

betreft het werven tellers; politieke partijen worden 

uitgenodigd om mee te denken; bevestiging van 

het compliment in de raadsbrief aan iedereen. 
  

  

8.2 | Raadsbrief Jonge 

Woningzoekenden. 

      

  

n e B s tevreden met (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

de antwoorden op de eerder gestelde vragen. Houd 

de raad op de hoogte over het onderzoek van de 

corporaties en de behoefte onder de jeugd en heeft 

dit gevolgen voor de woonagenda? Wordt er nog 

actie ondernomen voor de vakantie? Wordt de raad 

betrokken bij de prestatieafspraken? 

Weth. MEULENKAMP: cijfers zeggen niet alles. 

Jongeren schrijven zich niet altijd in. Woonagenda 

is levend document; zijn daar continue mee bezig 

en bekijken het per doelgroep. 18 oktober is er een   
  

  



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming 

  

Informerende Raadsbijeenkomst over ‘wat er 

speelt’. 

Samen met Viverion naar de jeugd. Datum volgt. 
  

Vaststellen 

Bestemmingsplan 

buitengebied Hof van 

Twente, herziening 

Bentelosestraat 22, 

Hengevelde 

Wordt conform voorstel 

besloten. 

  

10. Vaststellen 

Bestemmingsplan 

buitengebied Hof van 

Twente, Slotsweg 11 e.o. 

Hengevelde. 

Wordt conform voorstel 

besloten. 

  

11. Vaststellen 

Bestemmingsplan en 

beeldkwalliteitsplan 

Delden-Zuid, 

Hassinkstraat ong. 

Wordt conform voorstel 

besloten. 

  

het CDA is in principe 

akkoord. Is de plek geschikt voor een 

starterswoning? 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Weth: MEULENKAMP: we blijven kijken naar 

CPO-geschikte plekken. 
  

12. Vaststellen 

Bestemmingsplan 

buitengebied Hof van 

Twente, herziening 

Hagenweg 1, Ambt 

Delden. 

Wordt conform voorstel 

besloten. 

  

  
13. 

  
Binnenhavenvisie 

Twentekanalen 2017- 

2030 

  
Wordt conform voorstel 

besloten. 

  
  

belangrijk dat Hof van 

Twente mee doet; kosten zijn overzienbaar en van 

gezamenlijk havenbedrijf profiteren. Hof van 

Twente heeft geen binnenhavenvisie. Hoe gaan 

wij daar mee om gelet op watergerichte bedrijven, 

toerisme etc.? 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

n e di is een stap richting de (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

toekomst en het aantrekken van watergerichte   
  

  



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming 

  

        

bedrijven. Hof van Twente heeft daarvan te 

weinig. Wat zijn de opbrengsten, bijv. liggelden of 

ook inkomsten uit overslag? 

n E dit onderwerp is logisch gevolg 

van het gezamenlijk havenbedrijf. Gaat college 

nog meer visie ontwikkelen bijv. m.b.t. 

watergebonden bedrijven en het versterken van 

de positie van Hof van Twente? Gaat het college 

een eigen havenvisie ontwikkelen? Bijv. ABZ 

verplaatsen richting de haven? Wachttijden 

moeten worden voorkomen bij de sluizen en 

komen tot duurzame sluizen. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

n O semenwerking en (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

duurzaam vervoer lopen goed. Er zijn ook 

bedreigingen; bijv. verkoop van ‘natte’ kavels aan 

niet watergebonden bedrijven. Binnen de SEV zit 

geen ambitie gericht op een havenvisie. Het 

opstellen van een waternota met oog voor 

toerisme en aansluiting op het Duits waternet is 

van belang. 

n E de binnenhavenvisie biedt veel 

kansen voor bedrijven aan het kanaal en 

benadrukt de link met de SEV. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Weth. SCHOLTEN: de samenwerking met RWS 

kost nu 350.000 e. Hof van Twente had dat alleen 

niet gekund. De havens en kanalen worden 

geschikt gemaakt voor klasse A schepen. Hof van 

Twente heeft zijn havens op orde. Andere 

gemeenten nog niet. Gezamenlijk willen we het 2° 

havenknooppunt van Nederland worden. Hof van 

Twente heeft geen terreinen direct aan de haven. 

Watergebonden bedrijven ligt in de sfeer van   
  

  



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming 

  

ambitie en uitdaging. 

wat vindt u van een waternota? 

Wat gaat het college meer doen op dit punt? Wat 

vindt de wethouder van slimme sluizen en bijv. 

verplaatsing van ABZ? 

Weth. SCHOLTEN: wat betreft waternota: we 

doen al veel. Wat betreft een jachthaven is er het 

asbestprobleem waardoor weinig ruimte. Wat 

betreft ABZ: de gemeente heeft weinig ruimte en 

ABZ is groot. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Weth. MEULENKAMP: wat betreft slimme sluizen 

is de gemeente in gesprek. Vraag is of dit 

uitvoerbaar en rendabel is. Moet nog concreter 

worden. 

  

  

14. 

  

Onvermijdbaar medisch 

afval 

  

Voorstel gaat besluitnemend 

naar de raad van september. 

  

  

e E probieem is het volume van het (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

afval. Hoe groot is deze groep? Hij bepleit een 

vrijstelling van aanleverkosten voor bepaalde 

categorieën i.c.m. een medische verklaring. Hij wil 

graag voor september een aanvraagformulier om 

de groep in beeld te krijgen. Hij bepleit centrale 

depots voor recyclebare luiers. In de berekening 

m.b.t de 140 container zit een fout. Hij vraagt 

aandacht voor het dumpen van afval bij de 

afvaleilanden. 

de raad heeft een regeling 

gevraagd. Die ligt voor maar kan beter. Er moet 

een vrijstelling komen naar rato van het aantal 

aanleveringen. Voor september cijfers over het 

aantal ledigingen restafval. Zij wijst op de brief van 

de Senioren in Diepenheim. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

i e i i niet enthousiast (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
  

  
  

  



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming 

  

        

over de regeling. Hij stelt vaagtekens bij het 

kostenpercentage in relatie tot de interne kosten. 

Bureaucratie moet worden voorkomen en wil een 

beeld over de achterliggende periode. Hij ziet dit 

als een tussenliggende periode richting ARN- 

systematiek die ook bijdraagt aan duurzaamheid. 

n E i is het eens met de regeling 

maar die moet worden aangevuld; hij onderschrijft 

de opmerkingen en suggesties van de PvdA. Bij 

de WoZoCo moeten extra containers worden 

geplaatst. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

n e vr2agt of deze regeling (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

vergelijkbaar is met omliggende gemeenten? Het 

aanvraagformulier moet eenvoudig te gebruiken 

zijn. Als het probleem in D'heim blijft, is maatwerk 

geboden. 

n N s zkkoord en vraagt meer (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

aandacht voor situatie als in D'heim. 

Weth. SCHOLTEN: de technische vragen worden 

nog beantwoord incl. de opmerking m.b.t. de 140 

Itr container. De regeling vloeit voort uit diftar en 

werkt terug tot 1 januari 2017. Daarom nu de 

regeling vaststellen want 2017 schrijdt voort. De 

cijfers over de 1° helft van 2017 komen na de 

vakantie. Gemiddeld aantal ledigingen hoort daar 

ook bij. De mogelijkheid van een vrijstelling 

afhankelijk van het aantal ledigingen wordt 

bekeken. Wat betreft de problematiek in D'heim is 

hij in gesprek en maatwerk is in beeld. Hij is niet 

op de hoogte van vergelijkbare regelingen in 

andere gemeenten. Wat betreft het dumpen bij de 

afvaleilanden is het misschien een idee om de   
  

  



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden Stemming 
  

supermarkten hierbij te betrekken. Hij benadrukt 

het belang om het dumpen te melden; binnen 8 

uur is het weggehaald. 

De eerste cijfers over de 1° helft van 2017 vormen 

de basis voor het beoordelen van het 

‘afvalscheidingsgedrag en de toepassing van de 

regeling. 

ùhGfl is geen voorstander van het (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

nu vaststellen van de regeling. 

is ook voorstander van 

een vrijstellingsregeling. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

e E SP is geen voorstander van het 

nu vaststellen van de regeling. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

n e vD is voorstander van het nu 

vaststellen van de regeling. Bijstelling op basis de 

cijfers kan altijd. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Weth. SCHOLTEN: de vraag van de PvdA m.b.t. 

de 140 container wordt bekeken. Idem de cijfers 

over de 1e helft van 2017. Wat betreft het 

aanvraagformulier: eerst de regeling vast stellen, 

dan kan het formulier ook uit. 

  

  

  
15. 

  

Nieuwvestiging Vealfine, 

Zomerweg ong. Goor, 

verzoek toepassing 

coördinatieregeling. 

  
Wordt conform voorstel 

besloten. 

  
n s goede ontwikkeling; moet (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

nog veel gebeuren en vraagt zorgvuldigheid met 

het oog op de omgeving. De coördinatieregeling 

maakt dat e.e.a. sneller kan. Het CDA is akkoord. 

n E oo bedrijf, goed plan een goede 

informatie richting de omwonenden. Er is sprake 

van een win-winsituatie. De VVD is akkoord. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

n N verp!aatsing naar (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)   
  

  

  



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming   

Zenkeldamshoek, de nieuwbouw en de 

werkgelegenheid is een goede zaak. Kan er nog 

een koppeling worden gemaakt met 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente? De PvdA 

is akkoord. 

D66 is akkoord. 

Weth. Meulenkamp: we zijn in overleg met het 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

  

16. | Afgifte definitieve 

verklaring van geen 

bedenkingen Zonnepark 

Waterlanden 

    

Wordt conform voorstel 

besloten. 

  

  

bedrijf m.b.t. duurzaamheid en participatie. 

-—draagvlak is nooit overal gelijk. 

Wat is draagvlak en in wiens ogen? De PvdA heeft 

ultieme poging voor draagvlak gedaan met behulp 

van een grondruil en een andere toepassing van 

de SDE regeling. Het gevolgde proces heeft niet 

bijgedragen aan de geloofwaardigheid van de 

overheid. De PvdA legt een stemverklaring af: de 

PvdA zal desondanks en vanwege het belang van 

de toekomst van onze kinderen voorstemmen De 

risico's voor het milieu en de samenleving zijn te 

groot om tegen te stemmen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

i e 66 was in februari al 

akkoord. De mogelijke grondruil bleek geen 

oplossing. Ondanks alle inspanningen is het 

draagvlak niet groter geworden. D66 is akkoord. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

n E i had een ander 

participatietraject bewandeld moeten worden. De 

SDE regeling had geen belemmering hoeven te 

zijn; de raad wist te weinig; duurzaamheid is OK 

maar wel met en vanuit de inwoners. De SP stemt 

tegen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

het college heeft zorgvuldig 

gehandeld gelet op en rekening houdende met de 

omwonenden bijv. door verplaatsing etc. Grondruil 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)   

CDA, VVD, GB, D66 

stemmen voor. 

ldem PvdA na afleggen 

van een stemverklaring. 

SP stemt tegen. 

23 stemmen voor. 

1 stem tegen. 

    



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming   

was geen oplossing. De toets die voorligt, is een 

ruimtelijke toets. Het CDA is akkoord. 

e E sinds februari is er veel gedaan. 

Het plan biedt een goede buffer voor de 

omwonenden. De VVD is akkoord. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Weth. MEULENKAMP: dank voor de reacties. 

Zonnepanelen op bedrijfsgebouwen is kwestie van 

verleiden. Wordt over nagedacht. 
  

  

17. | Tegemoetkoming 

Breedband Buitengebied 

Hof van Twente 

    

Voorstel gaat besluitnemend 

naar de raad van september. 

  

  

wat is de situatie wanneer de 

300.000 e onvoldoende is? De drempel en staffel 

zijn een prikkel om te onderhandelen met het oog 

op lagere onkosten. De maatwerkadressen willen 

vaak wel betalen maar is soms te hoog. Soms 

moet op creatieve wijze tot kostenverlaging 

worden gekomen. Er is een provinciale 

subsidiepot van 56 miljoen e. Kan daar een 

beroep op worden gedaan? 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

n E e gaat om een 

tegemoetkoming in de kosten; vaak zijn die kosten 

alsnog te hoog. Hoe hier mee om te gaan? Waar 

is het bedrag van 300.000 op gebaseerd? Heeft 

de regeling een einddatum? 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

D E de gemeente hoeft niet alles te 

betalen; hoever komen we met 300.000 e. Wat 

indien we tekort komen? Kunnen kosten worden 

bespaard door inschakeling van de Stg. 

Buurtschappen? 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

n E de regeling had er al eerder (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

moeten zijn. De staffel is OK. Goede 

communicatie is van belang. Subsidiering gebeurt 

op datum van aanmelding; alle adressen zijn       



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming 

  

        

bekend; hoeveel adressen kunnen worden 

bediend met 300.000? 

Is dat bedrag voldoende? 

n N zijn alle adressen bekend? Is (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

het bedrag van 300.000 voldoende? Is 

zelfredzaamheid meegenomen in de bekostiging? 

e s het bedrag voldoende? (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Sommige adressen moeten teveel kosten maken 

en doen niet mee. Kan Gildebor worden 

ingeschakeld? 

Weth. SCHOLTEN: het bedrag is in de raad zelf 

genoemd. Uitgaande van 60 huishoudens á 5000 

e. 

Het gaat om 142 maatwerkadressen. 80 hebben 

zich gemeld. 42 zijn niet bekend en melden zich 

niet. COGAS heeft deze adressen maar geeft ze 

iv.m. de privacy niet. 60% heeft nog geen 

aansluiting. Inwoners met een andere regeling 

dan breedband vallen hier ook onder. Moeilijk om 

in te schatten of 300.000 voldoende is. Als dat niet 

zo is dan komt dat terug in de raad. Alleen kosten 

van derden zijn subsidiabel. Zelf gemaakte kosten 

niet. De inschakeling van de Stg. Buurtschappen 

maakt het proces langer. Zelfredzaamheid wordt 

gestimuleerd. Gildebor is een loonwerker en die 

kosten zijn subsidiabel. De adressen worden 

actief benaderd. Adressen met kosten boven de 

10.000 e schrijven zich niet in. Gemeente gaat 

actief daarmee om de tafel 

Hij wil de COGAS wel vragen om eventuele 

brieven door tussenkomst van de COGAS te 

versturen. 1 januari 2019 is de einddatum van de 

regeling.   
  

  



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden Stemming 
  

De provinciale pot geldt alleen voor 

netwerkaanbieders. Bij voor adressen te hoge 

bedragen wordt ook bekeken of samenloop met 

andere regelingen mogelijk is bijv. in het kader 

van asbestsanering. 

  

schorsing de vergadering wordt geschorst 

tot 12 juli 2017, 19:30 uur. 
  

18. 

Heropening en 

mededelingen 
  

  

19. Jaarstukken 2016 Wordt conform voorstel 

besloten. 

is tevreden over de 

goedkeurende verklaring. Het CDA is akkoord met 

het voorstel. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

n E de VVD is akkoord op het mede 

gelet op de goedkeurende verklaring van de 

accountant. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

D E de PvdiA is akkoord met het (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

voorstel. 

n E GB is akkoord met het voorstel. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Compliment voor het vele werk. 

M dem. D66 is (geanonimiseerd)

akkoord met het voorstel. 

n E de SP is akkoord met het (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

voorstel. 

Voor 2017 alles in het werk stellen om over de 

jaarstukken te kunnen praten wanneer de 

accountantsverklaring er ook is. 
  

  

  20.   Eerste 

Bestuursrapportage en 

Kadernota 2018   Eerste Bestuursrapportage 

wordt conform voorstel 

vastgesteld.   maakt zich zorgen over de 

structurele financiële opgave in het sociaal 

domein. Aandacht voor de transformatieopgave is 

belangrijk. De toeristenbelasting wordt anders 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)   Amendement 1: 

Voortzetting 

Ondersteuning Het 

Doesgoor. 

  

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming 

  

      

Kadernota 2018 wordt 

vastgesteld met 13 stemmen 

voor van CDA en VVD en 11 

stemmen tegen van PvdA, GB, 

D66 en SP 

  

ingezet als voorgesteld. Wat is de stand van 

zaken m.b.t de SEV en de financiële kant 

daarvan? Doesgoor is een voorbeeld voor 

gelijksoortige projecten; daarom een amendement 

en motie gericht op structureel vervolg daarvan. Er 

is sprake van veel initiatieven vanuit de inwoners. 

Zij vraagt om een themasessie over ‘wie wat doet’. 

Sportpark De Mors is een burgerinitiatief; zijn wel 

meer gegevens nodig. CDA en VVD komen met 

een motie voor een plan hiertoe. 

Organisatieontwikkeling on hold zetten; over 1 jaar 

evalueren en besluiten over wel of niet door te 

gaan. Voor het Sociaal domein moet een brede 

themasessie via participatietraject. 

Amendement 1: Voortzetting ondersteuning Het 

Doesgoor. 

Motie 1: Voortzetting ondersteuning Het 

Doesgoor. 

Motie 2: Financiële ondersteuning voorfinanciering 

IKC's. 

Motie 3: Starterslening. 

N de Kadernota is in grote lijnen 

. Het Doesgoor is een goed voorbeeld van 

naar transformatie en geslaagde acties 

door vrijwilligers. 

Amendement 2: Verhoging budget 

investeringssubsidies 50.000 e. 

Motie 4: Definitief voorstel Jaarbegroting 2018 om 

Plan De Mors mogelijk te maken. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

    

e E s motie 4 inclusief een 

locatieonderzoek? Dat brengt de realisatie in het 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

jedrang, gaat langer duren. 

hüda( vertraagt niet. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

    

Amendement is met 

algemene stemmen 

aangenomen. 

Amendement 2: 

Verhoging Budget 

Investeringssubsidies 

50.000 e. 

Amendement is met 

algemene stemmen 

aangenomen. 

Motie 1: Voortzetting 

ondersteuning Het 

Doesgoor. 

Motie is met algemene 

stemmen aangenomen. 

Motie 2: Financiële 

ondersteuning 

voorfinanciering IKC's. 

Motie is met algemene 

stemmen aangenomen. 

Motie 3: Starterslening. 

Motie is met algemene 

stemmen aangenomen. 

Motie 4: Def. voorstel 

jaarbegroting 2018 om 

Plan de Mors mogelijk te 

maken. 

Motie is ingetrokken. 

Motie 5: Transformatie 

  

  



  

Onderwerp 
Besluit 

Stemming 
  

        

  

Toezeggingen / bijzonderheden 

-üvmdl de behandeling van de 

Kadernota zoals die is geweest niet goed. College 

heeft keuzes niet gemaakt of niet onderbouwd. 

Vragen zijn niet of te laat beantwoord. 

De PvdA zal tegen de kadernota stemmen en 

vraagt het college alsnog hoe de keuzes zijn 

gemaakt en welke onderbouwing daarbij hoort. 

Motie 5: Transformatie van het zorgbudget. 

Motie 6: Verkeerssituatie Markelo 

Motie 7 A: Realisering Sportvoorziening op de 

Mors. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

n E an weinig met de kadernota. 

Incidentele bedragen zijn structureel opgenomen. 

Zie Agenda van Twente. Hof van Twente heeft 

steeds een dividendoverschot dat geen structureel 

overschot mag worden genoemd. Mist een 

gedegen visie en onderbouwing van de kadernota. 

M.b.t. de structurele taakstelling van 2013 van 

300.000 e komt een motie van de oppositie. Het 

Doesgoor vraagt om visie voor een structurele 

voortzetting. Muziekschool en Reggehof 

verdienen steun. De moties moeten worden 

gezien in het licht van het beschikbaar stellen van 

budget voor de Agenda van Twente en de 

noodzakelijke bezuinigingen. Sportpark de Mors 

moet op korte termijn gerealiseerd. Locatiestudie 

is niet nodig. De VVD kan aansluiten bij de 

aangekondigde motie van de PvdA. Wat betreft de 

noodzakelijke financiële middelen: Branding kan 

worden geschrapt en onderdeel zijn van de SEV. 

De organisatieontwikkeling kan een pas op de 

plaats maken. 

GB stemt niet in met de kadernota. 

Motie 8: Structurele dekking voor taakstelling 

300.000 e. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

van het zorgbudget. 

Motie is met algemene 

stemmen aangenomen 

Motie 6: 

Verkeerssituatie Markelo. 

Motie is met algemene 

stemmen aangenomen. 

Motie 7: Onderscheid 

betaalde en onbetaalde 

arbeid. 

Vóór: PvdA, GB, D66 en 

SP= 11 stemmen. 

Tegen: CDA en VVD = 13 

stemmen. 

Motie is niet 

aangenomen. 

Motie 7 A: Realisering 

Sportvoorziening op de 

Mors. 

Motie is met algemene 

stemmen aangenomen. 

Motie 8: Structurele 

Dekking voor taakstelling 

300.000 e. 

PvdA, GB, D66 en 

SP= 11 stemmen. 

Tegen: CDA en VVD = 13 

stemmen. 

Motie is niet 

aangenomen. 

   

  
  



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming 

  

        

de laatste 

kadernota, veel onduidelijk en niet beantwoord. 

D66 stemt niet in met de kadernota. Heeft grote 

zorg m.b.t. het tekort in het sociaal domein; 

Hengelo maakt een zorgplan die past binnen het 

budget. Vraagt aandacht voor de overgang naar 

de transformatie. Voert de gemeente nog wel de 

regie binnen het soc. domein? Wat is de 

rolverdeling? Zij mist het Dasboard m.b.t. 

duurzaamheid; liggen we nog op koers? Halen we 

de doelstelling ook zonder windmolens? Ten 

behoeve van de SEV is nog weinig besteed. Wat 

is er wel al gedaan? Voor De Mors is geen 

locatiestudie nodig. De scholenvisie is vastgesteld 

incl. IKC; waar is het fin. kader? In Delden zijn 2 

IKC's operationeel; dit blijkt niet uit de kadernota. 

Reggehof en muziekschool verdienen steun. 

Motie 9: Reggehof/Muziekschool. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

n E Bera is akkoord. SP stemt tegen 

de kadernota. De meicirculaire geeft ruimte die in 

de kadernota niet terugkomt. Keuzes zijn niet of 

matig onderbouwd. Waarom zoveel IKC's? Door 

uitstel is er meer ruimte voor keuzes t.b.v. andere 

sociale problematiek. Het Doesgoor is mooi 

project dat steun verdient. De Trekkenwand hoort 

in het financiële plaatje. 

Motie 10: Integreren van de Hofse agenda in de 

Agenda voor Twente. 

Motie 11: Hofmozaïek. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Weth. SCHOLTEN: kadernota is degelijk stuk. In 

juni was er informatie over de doelstelling van het 

college en de route. De meicirculaire is een 

‘Rijksprocedure’. Volgt altijd na de kadernota. Een   

Motie 9: 

Reggehof/Muziekschool. 

Vóór: PvdA, GB, D66 en 

SP= 11 stemmen. 

Tegen: CDA en VVD = 13 

stemmen. 

Motie is niet 

aangenomen. 

Motie 10: Integreren van 

de Hofse Agenda in de 

Agenda voor Twente. 

Motie is met algemene 

stemmen aangenomen. 

Motie 11: Hofmozaïek. 

Vóór: PvdA, GB, D66 en 

SP= 11 stemmen. 

Tegen: CDA en VVD = 13 

stemmen. 

Motie is niet 

aangenomen. 

  

  



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden Stemming 
  

        

behandeling volgend jaar van de kadernota na de 

meicirculaire is heel laat en kort dag; dit laat hij 

aan het presidium over. De kadernota is 

behoedzaam begroot, heeft goede uitgangspunte! 

en dat betekent ook het maken van keuzes. 

Keuzes zijn duidelijk, zijn onderbouwd en vragen 

zijn op tijd beantwoord. Wat betreft incidenteel en 

structureel; is juist toegepast. De Agenda voor 

Twente is een structurele zaak; is nu incidenteel 

opgelost. Was dat niet gebeurd kan er niets. 

Systematiek heeft de instemming van de 

provincie. 

Motie 6: is inhoudelijk veel over gesproken, 

oplossing niet eenvoudig. Onderzoek 2008: 

rondweg erg duur en de raad heeft gezegd; zoek 

een goede oplossing. Via een participatieve 

aanpak heeft Markelo onlangs zelf ook gekeken; 

heeft niet geleid tot integrale oplossing. Nieuw 

onderzoek: kan. Budget is gelabeld. Zorg om al 

dan niet integrale oplossing blijft. Misschien als 

onderdeel van de omgevingsvisie? Motie is 

sympathiek vanwege het zoeken naar een 

oplossing. Kan nog een keer maar dan met een 

duidelijke insteek. Het gebied Markelo, welk 

bedrag, welke kaders, wat te onderzoeken en 

welke verwachtingen. Uiteindelijk mogelijke 

oplossing blijft vraagteken. 

S 

Weth. MEULENKAMP: wat betreft dashboard 

SEV; recent is raadsbrief verstuurd met link naar 

pagina over SEV en ‘waar staat je gemeente’. De 

raad kan dat agenderen. Het Zonnepark is een 

mooie stap. Windmolenproblematiek is duidelijk: 

urgentie is gezien en gevoeld. Hof van Twente 

loopt voorop en heeft visie. 

Motie 3 is akkoord; wel nadenken hoe in te vullen   
    



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming 

  

        

want provincie doet niets meer. Meicirculaire geeft 

ook ruimte. 

Weth. Van ZWANENBURG: het tekort in het 

sociale domein heeft alle aandacht, voorbeeld 

Hengelo mee bezig. Heeft andere problematiek. 

B mist de link tussen transformatie en (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

integraliteitsslag binnenshuis. 

E O N z i rolen n (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

taken wel duidelijk? 

Weth. Van ZWANENBURG: afstand intern / extern 

biedt kansen. Taken en rollen zijn helder, bijv. 

rond Doesgoor met startdocument. Gemeente 

moet daarop nog reageren. M.b.t Salut is de 

gemeente met een strakkere kaderstelling bezig. 

Doesgoor, Salut en transformatieproces zitten nog 

in ontwikkelingsproces. 

m Salut is beroepsorganisatie, 

Doesgoor is een vrijwilligersorganisatie. 

Vrijwilligersorganisatie mag niet ten onder gaan. 

Gemeente moet sturen. De taakverdeling tussen 

beide organisaties moet helder worden. 

Daarom ook motie 5. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Weth. Van ZWANENBURG: amendement 1 is 

akkoord. Richting 2018 moeten we dieper kijken; 

wie verricht welke taken, met wie en hoe wordt dat 

geborgd. 

n E g=at er niet om om het Doesgoor 

als instelling in stand te houden; het gaat primair 

om de zorg. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Weth. Van ZWANENBURG: amendement 2 is 

akkoord, juist omdat de samenleving er gebruik 

van maakt.   
  

  



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming   

        

Motie 1 is ook akkoord. Motie 2 is akkoord: 

scholenvisie is incl. IKC-visie; was anders 

geweest als er geen investeringsverbod was 

geweest. De wet staat het niet toe. 

De Mors: er is geld nodig voor onderzoek, bijv. 

naar verkeerstechnische gevolgen etc. verdere 

detaillering etc. op weg naar de Raad. Krediet 

heeft een signaalfunctie. 

  

Weth. Van ZWANENBURG: is het in de geest 

eens met motie 5 maar in de praktijk moet met de 

resonancegroep e.e.a. beter in beeld worden 

gebracht. Bijv. punt a en b van de motie. Welk 

kader, welke middelen en welke transformatie 

moeten ook in die groep. 

Motie 7: is op onderdelen bruikbaar; sommige 

onderdelen lopen al; motie is ondersteuning van 

de route die we al gaan. 

Motie 8: bij kadernota 2016 is een motie 

aangenomen met voorstel om de ‘300.000' door te 

schuiven naar 2020. Zo staat het nu ook op de 

agenda. 

Motie 7 a: wethouder van Zwanenburg verwijst 

naar het eerder gestelde. 

Motie 9: De trekkenwand kan de Reggehof 

betalen uit verkregen investeringssubsidies. Het 

MOJP loopt. Gesprek loopt over facilitaire 

ondersteuning; welke fin. middelen voor de 

vereniging en welke voor het gebouw; e.e.a. moet 

recht doen aan hun inzet. 

Motie 11; is sympathiek maar nog te vroeg voor 

een pilot terwijl e.e.a. nog niet concreet is. 

Burgemeester NAUTA: wat betreft 

toeristenbelasting: komt na de zomer terug ook 

met oog op de begroting; zijn bezig met branding       



  

Onderwerp 
Besluit 

Toezeggingen / bijzonderheden 
Stemming 

  

en onderzoek samen met ondernemers. Deel 

toeristenbelasting is daarvoor gelabeld. 

Organisatieontwikkeling kan niet gestopt worden 

gelet op voorgaande reorganisatie en de kanteling 

die moet worden gemaakt. E.e.a. wordt 

geëvalueerd en wordt optimaal naar gekeken. 

Over de griffie moet nog worden gepraat. 

Motie 10: de Agenda van Twente is onlangs in de 

raad geweest; Hof heeft haar stempel daarop 

gedrukt. De motie Hofse agenda moet nog 

uitgevoerd. Europese subsidies verwerven is een 

lastig proces. Subsidiescan moet nog 

plaatsvinden en de samenwerking in P10 verband 

loopt. De motie gelezen tegen deze achtergrond is 

akkoord 

  

  
21. | Motie m.b.t. een niet 

geagendeerd onderwerp: 

Verbreding A1 tot Azelo 

vervroegen.       
  

e E icht de motie toe en dient deze in, (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

mede namens CDA, PvdA, SP, GB en D66.   
De motie wordt met 

algemene stemmen 

aangenomen. 

  

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 september 2017. 

De griffier, De voorzitter, 

  


