
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 14 juli 2020 
 
Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
H.J. Scholten 
P. van Zwanenburg 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
65129 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

59370 Schriftelijke vragen 
gemeenteraad asbest-
problematiek Hof van 
Twente 
 

Bolink, Jolanda 
 

Besloten is de vragen van de raad over de 
asbestproblematiek te beantwoorden. 

61988 Scheefheid achtervang 
WSW 

Weekhout, Nafasj 
 

Besloten is: 
1. het voorstel om de marktwaarde van het 

DAEB-bezit als verdeelsleutel voor de 
obligolening te hanteren; 

2. tot het toepassen per 1 januari 2021 van 
de marktwaarde van het DAEB-bezit als 
verdeelsleutel voor nieuwe leningen 
(inclusief herfinancieringen); 

3. tot het toepassen per 1 januari 2021 van 
de marktwaarde van het DAEB-bezit als 
verdeelsleutel voor bestaande leningen; 

4. kennis te nemen van het feit dat 
instemming met de hierboven 
genoemde drie punten resulteert in een 
vermindering van de achtervangpositie 
met 10% (€ 6,1 mln.). 
 

61425 Twentse bodem-
kwaliteitskaart PFAS en 
notitie beleidsregels PFAS 

Bolink, Jolanda 
 

Besloten is: 
1. de bodemkwaliteitskaart PFAS en de 

bijbehorende notitie beleidsregels PFAS 
vast te stellen. 

2. de gemeenteraad te informeren via een 
raadsbrief. 

3. de reguliere procedure van de 
Algemene wet bestuursrecht te volgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



47680 Stichting Brigantijn: over-
dracht schoolgebouwen en 
percelen van basisscholen 
Toonladder en Rannink te 
Delden aan de gemeente 
Hof van Twente. 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is in te stemmen : 
1. met de overdracht van de school-

gebouwen/percelen van de 
basisscholen Toonladder en Rannink te 
Delden naar gemeente per 1 augustus 
2020; 

2. met akte van overdracht ex artikel 110 
Wet op het primair onderwijs. 

 
 
Vastgesteld d.d. 21 juli 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
Y.M. Haafkes-Klein Snakenborg 

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

 


