
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 8 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 
83542 Vaststellen besluitenlijst 

van de vergadering van 
B&W d.d. 1 september 
2020 
 

Meengs, Jacqueline 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

83426 Mandaat, volmacht en 
machtiging aan project-
bureau BodemAsbest-
Sanering (BAS) 

Bolink, Jolanda 
 

Besloten is mandaat, volmacht en machtiging 
te verlenen aan drie medewerkers van het 
projectbureau Bodemasbestsanering (BAS) 
voor het nemen van besluiten, het geven van 
opdrachten en het aangaan van verplichtingen 
en verzorgen van communicatie met 
betrekking tot bodemsaneringsprojecten in de 
gemeente Hof van Twente overeenkomstig 
bijgevoegd besluit. 
 

80440 Regeling tegemoetkoming 
verhuurders sport-
accommodaties 

Slagers, Martin Besloten is: 
1. deel te nemen aan de regeling 

tegemoetkoming verhuurders 
sportaccommodaties(TVS) en de 
betrokken partijen hierover te 
informeren; 

2. de huurders van de gemeentelijke 
sportaccommodaties schriftelijk 
kwijtschelding te verlenen van de huur 
over de periode 1 maart tot 1 juni 2020; 

3. de amateursportorganisaties in onze 
gemeente te informeren over de 
mogelijkheid van de regeling 
tegemoetkoming amateursport-
organisaties (TASO) vanwege meer dan 
20% omzetverlies als gevolg van de 
maatregelen tegen COVID-19. 

 
55389 Verplaatsen gemaal 

Klompjan Herikerweg 
Wopereis, Rick 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met de verplaatsing van 

het rioolgemaal op de voormalige 
camping Klompjan aan de Herikerweg; 

2. voor de voorbereiding en uitvoering van 
de maatregelen genoemd onder de 
adviespunt 1 een krediet van €91.000 
ten laste van het raamkrediet GRP 2020 
beschikbaar te stellen. 

 
 
 
 
 



81654 Beslissing op bezwaar; 
buiten behandeling stellen 
aanvraag en geen van 
rechtswege verleende 
vergunning 
 

Beernink, Erna 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften (kenmerknummer 
2020-03 en 04) tot ongegrond 
verklaren over te nemen; 

2. het bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit ongewijzigd in 
stand te laten; 

4. het verzoek om vergoeding van kosten 
van rechtsbijstand af te wijzen; 

5. betrokkenen schriftelijk te informeren 
 

81653 Beslissing op bezwaar 
tegen een besluit oplegging 
last onder dwangsom 
(Kuipersweg 6 te Ambt 
Delden) 

Beernink, Erna 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften (kenmerknummer 
2020-07) tot het ongegrond verklaren 
over te nemen; 

2. het bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren; 

3. het onbevoegd genomen bestreden 
besluit te bekrachtigen; 

4. het bestreden besluit voor wat betreft 
het reclameobject aan te vullen en te 
wijzigen in een last onder 
bestuursdwang; 

5. verzoek om vergoeding van kosten van 
rechtsbijstand af te wijzen; 

6. betrokkenen schriftelijk te informeren. 
 

81186 24 uurs zorg Diepenheim Stam, Hester Besloten is de vragen van de 
Seniorenvereniging Diepenheim te 
beantwoorden vanuit de intentie te willen 
meedenken over een 24 uurs zorginitiatief in 
Diepenheim en deze in een brief te 
verwoorden. 
 

83333 Beantwoording van vragen 
gesteld door de fracties 
van SP, D66 en Groen 
Links 

Tadema, Hans Besloten is in te stemmen met de 
beantwoording van de raadsvragen over hulp 
aan gedupeerden van de 
Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 15 september 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


