
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 25 augustus 2020 
 
Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
H.J. Scholten 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
P. van Zwanenburg (via MS Teams videoverbinding) 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Besluit 
81244 De openbare besluitenlijst 

van de vergadering van 
B&W  
d.d. 18 augustus 2020 
 

Meengs, Jacqueline 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

38262 Implementatie landelijk 
vuurwerkverbod 2020 
 

Nijmeijer, Mariska Besloten is de raad voor te stellen om in te 
stemmen met de voorgestelde werkwijze en 
met de genoemde wijziging in de APV.  
 

81180 Raadsbrief effect Corona 
op financiën gemeente 

Roosink, Henk Besloten is de raadsbrief naar de 
gemeenteraad te versturen. 
 

78941 Beantwoording 
raadsvragen: Glasvezel 
maatwerkadressen 
buitengebied 
 

Greven, Bart Besloten is in te stemmen met de 
beantwoording van de raadsvragen. 

79457 Vaststellen 
bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening Kooidijk 
11 Markelo 

Overbeek, Jeroen 
 

Besloten is: 
1. Geen exploitatieplan vast te stellen: 
2. de ingediende zienswijze ontvankelijk te 

verklaren en niet over te nemen, 
overeenkomstig het bepaalde in de 
zienswijzennotitie;  

3. het bestemmingsplan Buitengebied Hof 
van Twente, herziening Kooidijk 11 
Markelo (inclusief bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als 
zodanig gewaarmerkte verbeelding en 
regels, zoals tevens vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.1735.BGxKooidk11-
VS10 vast te stellen. 

 
78276 Procesplanning RES - 

Warmtetransitievisie 
Koetsier-Keizer, Janine 
 

Besloten is de raad voor te stellen kennis te 
nemen van de procesplanning van het proces 
RES en de Warmtetransitievisie. 
 

81048 Wmo-Huishoudelijke 
Ondersteuning (HO) 

Scholte, Harmke 
 

Besloten is de voorliggende werkwijze HO75+ 
vast te stellen, wat inhoudt dat we bij mensen 
van 75 jaar en ouder die uitsluitend een 
indicatie HO basismodule ontvangen, een 
eenvoudiger toegangstoets hanteren en deze 
groep na 10 jaar herindiceren in plaats van na 
3 jaar. 
 

79799 Planvorming 
woonwagenstandplaatsen 
 

Jannink, Jurryt 
 

Besloten is de raadsbrief naar de 
gemeenteraad te versturen. 



79656 Uitzetting 
Programmabegroting 2020 
e.v. van de Organisatie 
voor Zorg en Jeugd Twente 
(OZJT) en Veilig Thuis 
Twente (VTT) 

Groot, de, Rene 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met de kostenuitzetting 

OZJT en VTT en de Raad voor te stellen 
hiertegen geen zienswijze in te dienen; 

2. de kostenuitzetting meenemen bij de 2e 
Berap 2020. 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 1 september 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


