
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 14 januari 2020 
 
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 
12891 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
7 januari 2020 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

10063 Actualisatie Mandaat-, 
volmacht- en machtigings-
besluit 2020 

Eggink, Saray 
 

Besloten is: 
1. het Mandaat-, volmacht- en machtigings-

besluit gemeente Hof van Twente 2020 en 
het bijbehorende Bevoegdhedenregister 
gemeente Hof van Twente 2020 vast te 
stellen en met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2020 in werking te laten treden. 

2. het Mandaat-, volmacht- en machtigings-
besluit gemeente Hof van Twente 2017 en 
het bijbehorende Bevoegdhedenregister 
gemeente Hof van Twente 2017, vastge-
steld op 25 april 2017 gelijktijdig met de 
vaststelling van het besluit genoemd onder 
punt 1 in te trekken. 

3. het Volmachtenbesluit Procesvertegen-
woordiging gemeente Hof van Twente 
2020 vast te stellen. 

4. het Volmachtenbesluit Procesvertegen-
woordiging gemeente Hof van Twente 
2017, vastgesteld op 25 april 2017, in te 
trekken. 

 

10700 Damoclesbeleid 2020 Nijmeijer, Mariska 
 

Besloten is het Damoclesbeleid Hof van 
Twente 2020 inclusief toelichting vast te 
stellen en ter informatie aan te bieden aan de 
raad. 
 

11607 Eenmalige subsidie 2020 
Hofstreek Omroep 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is: 
1. voor 2020 eenmalig een bedrag van 

€ 4000,00 toe te kennen 
2. de hardheidsclausule toe te passen om 

deze subsidie te kunnen verstrekken 
 

11571 Vaststellen subsidieregel 
2020 dorps- en stadsraden 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is: 
1. de subsidieregel 2020 voor de jaarlijkse 

subsidie voor de dorps- en stadsraden in 
Hof van Twente vast te stellen 

2. het subsidieplafond vast te stellen op 
€ 3.750,00 

 
 

 



11199 Subsidie accommodaties 
buurtschappen 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is: 
1. voor 2020 van het totaalbedrag van de 

MJOP’s eenmalig 50% te subsidiëren voor 
de buurtschapsaccommodaties 

2. in de 1e Berap 2020 eenmalig een bedrag 
van € 11.000,- op te nemen 

3. in de eerste helft van 2020 in gesprek te 
gaan met de buurtschappen over de 
structurele subsidie voor de accom-
modaties vanaf 2021 
 

11713 Aanbesteding accountants-
diensten 2020-2022 

Janssen, René 
 

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen 
Stolwijk Kelderman de opdracht te 
verstrekken voor de accountantscontrole 2020 
tot en met 2022 
 

11538 Reglement draagvlak-
meting BIZ Centrum Goor 
2020-2024 

Greven, Bart 
 

Besloten is in te stemmen met het reglement 
draagvlakmeting BIZ Centrum Goor 2020-
2024 
 

11849 Beslissing op 
bezwaarschrift 
omgevingsvergunning 
verbouw woning 
Eschmolen 108 in Delden 

Jonker-Raanhuis, Marion 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften over te nemen. 
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 
3. bezwaarmaker en vergunninghouder 

schriftelijk te informeren 
 

7759 Wijziging 
Gemeenschappelijke 
Regelingen Stadsbank 
Oost Nederland, 
Omgevingsdienst Twente 
en Regio Twente 

Tadema, Hans 
 

Besloten is de raad voor te stellen 
1. in te stemmen met de wijziging 

Gemeenschappelijke regelingen 
Stadsbank Oost Nederland en 
Omgevingsdienst Twente 

2. geen wensen en bedenkingen in te 
brengen ten aanzien van de besluiten van 
de algemene besturen van Stadsbank 
Oost Nederland, Omgevingsdienst Twente 
en Regio Twente om lid te worden van de 
werkgeversvereniging 
 

7707 vaststellingsovereenkomst 
voorfinanciering Integrale 
kindcentra 

Brinkhof, te, Gerda 
 

Besloten is: 
1. de vaststellingsovereenkomst vast te 

stellen betreffende een lening aan 
Brigantijn voor de realisatie van Integraal 
Kindcentrum Erve Hooijerinck. 

2. de raad voor te stellen akkoord te gaan 
met de wijziging van art 4 van de 
vaststellingsovereenkomst inzake het 
risico bij het niet nakomen van de 
huurverplichting door de kinderopvang 

3. jaarlijks een bedrag ad € 26.920,- bij het 
schoolbestuur Brigantijn in rekening te 
brengen tot het bedrag € 766.184,70 is 
terugbetaald. (De lening bedraagt 
€ 600.000,- vermeerderd met een 
rentepercentage van 1,74%, is 
€ 166.184,79 maakt totaal € 766.184,79) 

 
 
 
 
 

 



13175 Raadsbrief over 
bewindvoering Stadsbank 
Oost Nederland 

Tadema, Hans 
 

Besloten is in te stemmen met de reeds 
verzonden raadsbrief over de gevolgen van 
het besluit van de rechtbank om de Stadsbank 
tot 1 maart niet te benoemen als 
bewindvoerder.  

 
 
Vastgesteld d.d. 21 januari 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 


