
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 21 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 
29404 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
14 april 2020 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

28298 Bijdrage in huurverhoging 
Stichting Goors Historisch 
Museum 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is: 
1. Stichting Goors Historisch Museum een 

extra subsidie van € 4.000,- per jaar voor 
2020 toe te kennen en dit ten laste te 
brengen van het frictiebudget. 

2. bij de integrale afweging bij de Kadernota 
€ 4.000,- structureel op te nemen vanaf 
2021 als nieuw beleid. 

3. het subsidieplafond voor 2020 van 
subsidieregel 2d, 1a beleidsterrein Cultuur, 
cultureel erfgoed te verhogen met 
€ 4.000,-. 

 
27301 Beschikbaar stellen krediet 

ten behoeve van aankoop 
perceel grond (ca. 2 ha) 
aan de Herikerweg 31 te 
Markelo 

Overbeek, Jeroen 
 

Besloten is: 
1. de gemeenteraad voor te stellen in te 

stemmen met het beschikbaar stellen van 
een krediet van € 177.500 voor de 
aankoop van genoemd perceel voor een 
zonnepark en daartoe de 2e 
Programmawijziging van de begroting 
2020 vast te stellen.  

2. onder voorbehoud van het beschikbaar 
stellen van het krediet door de 
gemeenteraad en toekenning van de SDE-
subsidie in te stemmen met de aankoop 
van 1,725 ha van de locatie Herikerweg 31 
te Markelo voor een koopsom van € 
172.500.  

 
26987 Alternatieven werkpremie Braat, Prisca 

 
Besloten is de raadsbrief te verduidelijken en 
vervolgens aan de raad aan te bieden 
(mandaat wethouder Van Zwanenburg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10561 IKC Magenta: overdracht 
gebouw/perceel aan 
Brigantijn/KDV Hof van 
Twente, Langestraat 118 
a/b, Delden 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met splitsing in 

appartementsrechten IKC Magenta ten 
behoeve van overdracht aan het 
schoolbestuur Brigantijn en stichting 
Kinderopvang Hof van Twente inclusief het 
vestigen van specifieke 
erfdienstbaarheden (recht van overpad 
Stichting Kinderopvang en Stichting 
Brigantijn). 

2. overeenkomstig de bepalingen in de Wet 
op het primair onderwijs over te dragen 
het schoolgebouw en perceel aan de 
Langestraat 118b te Delden 
(overeenkomstig gemarkeerde kaart) aan 
stichting Brigantijn. 

3. aan stichting Kinderopvang Hof van 
Twente te verkopen, het gebouw en 
perceel aan de Langestraat 118a te 
Delden (overeenkomstig gemarkeerde 
kaart), onder de voorwaarde dat de 
gemeente in alle gevallen het recht van 
eerste koop heeft. 

4. de datum van de overdracht onder 2. en 3. 
in overleg met de partijen te bepalen. 

 
30549 Raadsbrief over 

Voedselbank Midden 
Twente 

Tadema, Hans 
 

Besloten is de raadsbrief aan te passen en 
vervolgens aan de raad aan te bieden 
(mandaat wethouder Van Zwanenburg). 

 
 
Vastgesteld d.d. 28 april 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 


