
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 1 september 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 
83201 Openbare besluitenlijst 

collegevergadering  
d.d. 25 augustus 2020 
 

Meengs, Jacqueline 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

79284 Uitvoeren inkoopproces 
regionale Risicoanalyse 
tool VTH 
 

Arends, Arjan Besloten is: 
1. In te stemmen met bijgaand offerte 

verzoek t.b.v. de provinciebrede aankoop 
van een risicoanalyse tool VTH voor de 
OD-taken door middel van een 
meervoudig onderhandse aanbesteding; 

2. A.  Het college van Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Overijssel mandaat en 
volmacht te verlenen voor het 
aanbesteden van de levering van een 
risicoanalyse VTH-tool conform de 
“offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse 
VTH-tool” inclusief programma van eisen 
en het nemen van de bij de aanbesteding 
horende besluiten, waaronder het 
besluiten tot voorlopige en definitieve 
gunning voor de OD taken; 
B. het college van Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Overijssel mandaat te 
verlenen om in het geval van een juridisch 
geschil over de aanbesteding verweer te 
voeren; 
C. het verlenen van ondermandaat en 
ondervolmacht door mandatering vanuit 
het college van Gedeputeerde Staten van 
de provincie Overijssel aan medewerkers 
van de Provincie Overijssel toe te staan; 
D. het hierboven genoemde te verlenen 
mandaat/volmacht te beperken tot een 
maximum van € 7.000,00 (excl. BTW) per 
deelnemer. 
 

81355 Belofte 5 Hof van Twente; 
Jongeren op weg naar een 
duurzaam perspectief 

Braat, Prisca 
 

Besloten is het plan van aanpak Belofte 5 Hof 
van Twente 'Jongeren op weg naar een 
duurzaam perspectief' vast te stellen en de 
dekking voor het project re-integratiebudget 
mee te nemen bij de Berap. 
 

81026 Subsidieverzoek Stichting 
Weekendschool Toppers 
op Zondag 

Tadema, Hans 
 

Besloten is de Stichting Weekendschool 
Toppers op Zondag voor het komend 
schooljaar 2020/2021 een eenmalige bijdrage 
te verstrekken van € 5.000 in het kader van 
het gemeentelijk armoedebeleid 
(Klijnsmagelden). 



 
 
Vastgesteld d.d. 8 september 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


