
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 23 juni 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 Voorstel 
51602 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
16 juni 2020 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

52159 Agenda Algemeen Bestuur 
Regio Twente d.d. 1 juli 2020 

Roosink, Henk 
 

Besloten is in te stemmen met: 
1. de jaarstukken 2019, begrotings-wijziging 

programmabegroting 2020 en de 
programmabegroting 2021 

2. het Transitieplan hoofdlijnenbesluit 
(Versterking regionale samenwerking 
door focus en eenvoud) d.d. 11 juni 2020 

3. verzending naar de gemeenteraad van 
een door Regio Twente t.b.v. alle 
colleges voorbereide informatieve 
collegebrief over de Transitie, aangevuld 
met de door ons ingebrachte 
standpunten 

 
34432 Meer Jaren Onderhoud 

Planning (MJOP)) 2020-2029 
gemeentelijk vastgoed 
 

Geuverink, Norbert Besloten is: 
1. de raad het MJOP 2020-2029 

gemeentelijke gebouwen ter 
besluitvorming voor te leggen 

2. de raad voor te leggen de verhoging 
van de jaarlijkse storting in de 
voorziening groot onderhoud 
gemeentelijke gebouwen met € 
312.970 mee te nemen bij de 2e Berap 
2020 en de in de Algemene reserve 
gereserveerde € 736.950 weer te 
storten in de voorziening groot 
onderhoud gebouwen. 

3. in afwijking van het Organisatiebesluit 
mandaat te verlenen aan de 
gemeentesecretaris om verplichtingen 
van meer dan € 50.000 voor het 
gemeentehuis in het kader van dit 
MJOP aan te gaan. 

 
50623 Beantwoording vragen CDA 

waterbeheer Hof van Twente 
Hazenkamp, René 
 

Besloten is de beantwoording van de vragen 
van de CDA-fractie vast te stellen en toe te 
zenden aan de gemeenteraad 
 

44404 Beantwoording schriftelijke 
vragen GL en SP over afval 
dump in Goor 

Agteresch, Eef 
 

Besloten is met inachtneming van enkele 
aanpassingen in te stemmen met de 
beantwoording van de schriftelijke vragen 
van GL en SP over afvaldump in Hof van 
Twente 



36444 Aankoop TSB terrein Greven, Bart 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met de voorliggende 

koopovereenkomst om het TSB terrein 
aan te kopen en wethouder Scholten 
en/of Meulenkamp te machtigen om de 
koopovereenkomst, onder voorbehoud 
van goedkeuring gemeenteraad, met 
Droste/OudeWolbers te ondertekenen. 

2. een stuur- en projectgroep in te stellen 
voor het bestuurlijk project 'TSB terrein' 

3. de raad voor te stellen: 

• geen wensen en bedenkingen te 
hebben op de voorgenomen 
aankoop van het TSB terrein (ca. 
14 ha aan de D.J. Bunschoten-
straat te Goor). 

• een krediet van € 6.000.000,- 
beschikbaar te stellen ten behoeve 
van de aankoop en de voor-
bereidingskosten voor de 
herontwikkeling van dit terrein. 

 
48426 Gewijzigde Samenwerkings-

overeenkomst Havenbedrijf 
Twente 

Weekhout, Nafasj 
 

Besloten is: 
1. kennis te nemen van de evaluatie 

Havenbedrijf Twente d.d. 23 mei 2019 
en de door het Bestuurlijk 
Havenoverleg Twentekanalen 
overgenomen aanbevelingen; 

2. de samenwerkingsovereenkomst uit 
2015 geactualiseerd vast te stellen en 
over te gaan tot ondertekening; 

3. in principe in te stemmen met het 
gezamenlijk uitvoeren en 
professionaliseren van de 
havenmeestersfunctie onder 
voorbehoud van financiële dekking; 

4. opdracht te geven aan de 
havenmanager tot het realiseren van 
een integraal administratief 
havengebied vóór eind 2020. 

5. als college en burgemeester, ieder 
voor zover ziend op de eigen 
bevoegdheden, de havenmanager 
mandaat, volmacht en machtiging voor 
diens taken zoals opgenomen in de 
samenwerkingsovereenkomst, te 
verlenen. 

6. de raad hierover te informeren door 
middel van een raadsbrief; 

7. wethouder Scholten, namens de 
gemeente Hof van Twente, te 
machtigen voor het ondertekenen van 
de "Samenwerkingsovereenkomst 
2020 Havenbedrijf Twente". 

 
 
 
 
 
 
 



43928 Appartementen Burg. De 
Beaufortplein 6, 10, 11 
Markelo 

Beek ter, Yvonne 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het toevoegen van 

6 appartementen extra (totaal 26) 
2. in te stemmen met de exploitatie 

overeenkomst en deze ondertekenen 
3. het ontwerpbestemmingsplan Markelo 

– West, herziening Burg de Beaufort-
plein 6, 10, 11 vrij te geven voor het 
indienen van zienswijzen en vanaf 
donderdag 25 juni 2020 gedurende 6 
weken ter inzage te leggen. 
 

 
 
Vastgesteld d.d. 30 juni 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 


