
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 7 juni 2022 
 
Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
H.J. Scholten 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
J. Rohaan-Vlijm  
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
278570 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
31 mei 2022 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

253505 Jaarverslag klachten, 
aansprakelijkstellingen, 
bezwaren en (hoger) 
beroep door cluster JZ 
2021 

Huisken, Tessa 
 

Besloten is: 
1. kennis te nemen van het jaarverslag 

klachten, aansprakelijkstellingen, 
bezwaren en (hoger) beroep door 
cluster JZ 2021. 

2. het jaarverslag klachten, 
aansprakelijkstellingen, bezwaren en 
(hoger) beroep door cluster JZ 2021 ter 
kennisname door te zenden aan de 
gemeenteraad 

3. de raadsbrief, met inachtneming van 
een aantal wijzigingen, vast te stellen. 
 

263386 Vaststellen regionale 
risicoanalysetool VTH voor 
OD-taken 

Arends, Arjan 
 

Besloten is: 
1. de risicoanalysetool VTH voor de 

Omgevingsdienst-taken vast te stellen. 
2. de kerngroep VTH Twente opdracht te 

geven met een voorstel te komen voor 
verdere implementatie van de tool 
waaronder het bepalen van een 
ambitieniveau.  

 
273417 Bestuurlijke vertegen-

woordiging in Gemeen-
schappelijke Regelingen, 
aandeelhouderschappen 
en overige overleggen 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de bestuurlijke 
vertegenwoordiging vast te stellen. 



226075 Gewijzigde vaststelling 
actualisatie 
bestemmingsplan Markelo 

Klompmaker, Jan 
 

Besloten is, met inachtneming van een 
aanvulling in het raadsvoorstel, de raad voor 
te stellen:  
1. te besluiten dat geen MER nodig is voor 

de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan ‘Markelo’;  

2. in te stemmen met de 
‘Zienswijzennotitie 
ontwerpbestemmingsplan Markelo’ met 
de daarin voorgestelde wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan 'Markelo', zoals deze 
ter inzage heeft gelegen in 2020;  

3. het bestemmingsplan 'Markelo' 
gewijzigd vast te stellen, zoals 
vastgelegd in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.MK-VS10;  

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

5. geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

274013 Ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Goorseweg 76 Markelo 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is: 
1. akkoord te gaan met de inhoud en het 

sluiten van de exploitatie-overeenkomst. 
2. get ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Goorseweg 76 Markelo 
(inclusief bijlagen) overeenkomstig de 
bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte verbeelding en regels ter 
inzage te leggen. 

3. get bijbehorende beeldkwaliteitsplan ter 
inzage te leggen. 

4. te constateren dat uit de mer-aanmeld-
notitie voldoende is gebleken dat de 
voorgenomen ontwikkeling zoals 
beschreven in de notitie niet zal leiden 
tot belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu en dat om die reden geen 
milieueffectrapport behoeft te worden 
gemaakt. 
 

273971 ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied, herziening 
Ovinksweg 6 Markelo 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met de inhoud en het 

sluiten van de exploitatie-overeenkomst. 
2. het ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Ovinksweg 6 Markelo 
(inclusief bijlagen) overeenkomstig de 
bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte verbeelding en regels ter 
inzage te leggen. 

3. het bijbehorende beeldkwaliteitsplan ter 
inzage te leggen. 

4. te constateren dat uit de mer-
aanmeldnotitie voldoende is gebleken 
dat de voorgenomen ontwikkeling zoals 
beschreven in de notitie niet zal leiden 
tot belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu en dat om die reden geen 
milieueffectrapport behoeft te worden 
gemaakt. 



260563 Jaarverantwoording 
kinderopvang voor het jaar 
2021 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is in te stemmen met: 
1. de vaststelling van de Jaarverant-

woording kinderopvang 2021 
2. de raadsbrief, waarin de gemeenteraad 

ingelicht wordt over uitvoering van de 
werkzaamheden Wet kinderopvang 
2021. 
 

278641 Raadsvragen bezwaren 
wasvoorziening | 
Aanvrager: PvdA fractie 
Hof van Twente 
 

Kolkman, Sabrina 
 

Besloten is de beantwoording van de vragen 
van de PvdA over de algemene voorziening 
wasverzorging vast te stellen. 

 
 
Vastgesteld d.d. 14 juni 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

 
 
 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

 
 


