
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 26 november 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: 
 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Besluit 
6360 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
19 november 2019 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

5596 veiligheidsagenda Platform 
IVZ 2020 - 2022 

Stam, Thimo 
 

Besloten is: 
1. kennis te nemen van de evaluatie 

veiligheidsagenda Platform IVZ 2016-2018 
2. in te stemmen met de veiligheidsagenda 

Platform IVZ 2020-2022 
3. in te stemmen met de portefeuille-

verdeling binnen het veiligheidsdomein 
4. in te stemmen met structurele verhoging 

van de vaste bijdrage aan het platform 
vanaf 2021 met €0,10 per inwoner en dit 
mee te nemen bij de integrale afweging 
van de kadernota 2021 

5. in te stemmen met de dienstverlenings-
overeenkomst en bestuursovereenkomst 
Platform IVZ en DVO, waarmee de 
regionale samenwerking op het terrein van 
integrale veiligheid wordt geborgd in het 
kader van artikel 8 van de regeling 
veiligheidsregio Twente. 

 
4861 Verordening onroerende-

zaakbelastingen 2020 
Kutuk, Memet 
 

Besloten is de raad voor te stellen de 
verordening onroerende-zaakbelastingen 
2020 vast te stellen. 
 

5248 Vaststelling 
bestemmingsplan 
'Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 1e 
Broekweg 4 Diepenheim' 

Klieverik, Koen 
 

Besloten is: 
1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof 

van Twente, herziening 1e Broekweg 4 
Diepenheim' vast te stellen zoals 
vastgelegd in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGx1EBROEKWEG4-
VS10 

2. Gebruik te maken van de ondergrond 
GBKN 
o_NL.IMRO.1735.BGx1EBROEKWEG4-
VS10 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen 
 

5716 Re-integratieverordening 
2020 

Braat, Prisca 
 

Besloten is de raad voor te stellen de re-
integratieverordening 2018 in te trekken en de 
re-integratieverordening 2020 vast te stellen. 
 

 
 

   



 
4051 Wmo-verordening 2020 Koopman, Teun 

 
Besloten is: 
1. in te stemmen met in de adviesnota 

genoemde beleidskeuzen, 
2. de raad voor te stellen de nieuwe 

Verordening maatschappelijke onder-
steuning Hof van Twente 2020 vast te 
stellen 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 3 december 2019 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


