
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 7 april 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 
27048 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
31 maart 2020 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

21000 Jaarverslag VTH-taken 
uitvoeringsprogramma 
2019 

Arends, Arjan 
 

Besloten is: 
1. het jaarverslag VTH-taken uitvoerings-

programma 2019 vast te stellen 
2. de gemeenteraad te informeren door 

middel van een korte raadsbrief waarvoor 
burgemeester Nauta en wethouder 
Meulenkamp het mandaat hebben. 

 
8369 Energiefonds Hof van 

Twente 
Kleywegt, Renée 
 

Besloten is de beantwoording van de vragen 
vast te stellen. 
 

25655 beantwoording schriftelijke 
vragen D66 en SP over 
inzet gelden duurzaamheid 

Koetsier-Keizer, Janine 
 

Besloten is de beantwoording in aangepaste 
vorm vast te stellen en de wethouders 
Meulenkamp en Scholten hiervoor het 
mandaat te verlenen. 
 

24285 Woonvisie en kwalitatief 
programma 

Wissink-Overmulder, 
Rianne 
 

Besloten is: 
1. het projectplan “woonvisie 2020 en 

kwalitatief woningbouwprogramma” vast te 
stellen zodat er gestart kan worden met 
het project. 

2. de gemeenteraad te informeren over het 
nieuwe te ontwikkelen beleid door middel 
van de een raadsbrief. 

3. de kosten voor uitvoering van de 
benodigde onderzoeken op te nemen in 
de eerst volgende berap. 

 
25552 beantwoording vragen SP Hofsteede, Gerard 

 
Besloten is in te stemmen met de 
beantwoording van de vragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27368 Uitvoering tijdelijke 
overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers 

Elferink, Ellen 
 

Besloten is: 
1. het aan het ROZ verstrekte mandaat voor 

de uitvoering van de Bbz, en daarmee ook 
de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo), te 
herbevestigen. 

2. de Rijksmiddelen voor de uitvoering van 
de Tozo beschikbaar te stellen aan het 
ROZ. 

3. de informerende brief naar de raad te 
sturen. 

 
 
Vastgesteld d.d. 14 april 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 


