
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 15 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 Voorstel 
84605 Vaststellen van de 

besluitenlijst van de 
vergadering van B&W d.d. 
8 september 2020 
 

Meengs, Jacqueline 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

84192 2e bestuursrapportage 
2020 en 
begrotingswijziging 

Apperloo, Esther 
 

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. de tweede bestuursrapportage 2020 

inclusief de autonome ontwikkelingen 
2020- 2024 vast te stellen; 

2. de 7e wijziging van de programma-
begroting 2020 vast te stellen; 

3. het negatieve saldo van de autonome 
ontwikkelingen 2020 ten laste te 
brengen van de Algemene reserve 
 

83075 Versterking eigen 
vermogen Enexis 

Molder, te, Jeroen 
 

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

een converteerbare hybride lening van € 
1.403.998 overeenkomstig het verzoek 
van Enexis Holding N.V., omdat het past 
in de uitoefening van de publieke taak 
van de gemeente Hof van Twente. 

2. geen zienswijze in te dienen, over de 
mogelijkheid tot toekomstige omzetting 
van de lening in aandelen in Enexis. 

3. het college de bevoegdheid te geven tot 
verstrekken van deze geldlening. 
 

80141 Perspectiefnota 
Grondexploitaties 2020 

Dorenbusch, Frank 
 

Besloten is de raad voor te stellen 
1. de perspectiefnota grondexploitaties 

2020 vast te stellen, inclusief de 
opgenomen herzieningen van de 
exploitatieopzetten 

2. de benodigde totaalkredieten 
beschikbaar te stellen door vaststelling 
van de 6e begrotingswijziging 

3. het complex De Esch 3 te ontwikkelen 
en na vaststelling van het 
bestemmingsplan in exploitatie te 
nemen. 

 
84811 Schriftelijke vragen PvdA 

fractie over impact Corona 
op non profit organisaties. 
 
 
 

Groot, de, Rene 
 

Besloten is de beantwoording van de vragen 
vast te stellen en te versturen aan de raad. 



83315 Goedkeuring twee 
projecten binnen 
programma biodiversiteit 

Aalbrecht, Martijn 
 

Besloten is de raad voor te stellen 
1. in te stemmen met de cofinanciering van 

het programma Groene Schoolpleinen 
en hiervoor een bedrag van max. 
€ 95.000 beschikbaar te stellen uit het 
programma Biodiversiteit. 

2. in 2021 een vervolg te geven aan de 
pilot akkerranden ad € 25.000 t.l.v. 
programma Biodiversiteit 
 

84437 Beantwoording raads-
vragen: Glyfosaat en 
natuurinclusieve landbouw 
 

Koetsier-Keizer, Janine 
 

Besloten is in te stemmen met de 
beantwoording van de raadsvragen. 

84063 Uitvoering 
woonwagenbeleid 

Jannink, Jurryt 
 

Besloten is de raad voor te stellen te kiezen 
voor scenario 1 als men niet bereid is de 
nodige financiële middelen beschikbaar te 
stellen 
 

 
 
Vastgesteld d.d. 22 september 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


