
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 29 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 
86536 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
22 september 2020 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

31184 Concept beleidsplan 
Veiligheidsregio Twente 
2021-2024, incl. Regionaal 
Risicoprofiel en 
Dekkingsplan brandweer 

Nijmeijer, Mariska 
 

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met het concept 

Beleidsplan 2021-2024 inclusief 
Regionaal Risicoprofiel van de 
Veiligheidsregio Twente en geen 
zienswijze in te dienen. 

2. in te stemmen met het Dekkingsplan 
Brandweer en geen zienswijze in te 
dienen. 
 

85242 Beslissing op 
bezwaarschrift 
omgevingsvergunning 
bouw woning Bergweg 

Jonker-Raanhuis, Marion 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie voor de 

bezwaarschriften (2020-27) over te 
nemen. 

2. het bezwaarschrift niet ontvankelijk te 
verklaren. 

3. betrokkenen schriftelijk te informeren 
 

16627 Aanbesteding Hofpower en 
duurzaamheidsaanjager 

Ouwehand, Adrie/ 
Koetsier-Keizer, Janine 

Besloten is het besluit van 31 maart 2020 als 
volgt te corrigeren: 
1. af te wijken van het aanbestedingsbeleid 

om: 
• Loduon, in de persoon van Marianne 

Hutten, in te huren als 
duurzaamheidsaanjager voor 
maximaal 20 uur per week tot en met 
31 december 2020. 

• Loduon in te huren als opdrachtnemer 
en uitvoerder van Hofpower voor de 
schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. 

2. in 2020 een evaluatie te doen van zowel 
Hofpower als de inzet van de 
duurzaamheidsaanjager  

 



85197 Voorbereidingsbesluit 
gebied Kerkstraat, 
Wheeme en Laarstraat 
2020 

Klieverik, Koen 
 

Besloten d.d. 17 september 2020 is de raad 
voor te stellen: 
1. te vergaderen in beslotenheid ex artikel 

23, derde lid van de Gemeentewet. 
2. op grond van artikel 25, derde lid, van 

de Gemeentewet gelezen in samenhang 
met artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onder g van de Wet openbaarheid van 
bestuur de geheimhouding op het 
geheimhoudingsbesluit en het 
voorbereidingsbesluit, inclusief de 
daarbij behorende stukken, te 
bekrachtigen en te bepalen dat deze 
geheimhouding met ingang van de 
inwerkingtreding van het 
voorbereidingsbesluit (23 september 
2020) vervalt. 

3. te verklaren dat een bestemmingsplan 
wordt voorbereid voor het gebied 
gelegen tussen de Kerkstraat, Wheeme 
en Laarstraat overeenkomstig de bij het 
raadsbesluit behorende situatietekening. 

4. dit voorbereidingsbesluit in werking te 
laten treden op 23 september 2020.  
 

82954 Raadsvragen D66: Corona 
en ventilatie 
schoolgebouwen 
 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is in te stemmen met de 
beantwoording van de raadsvragen 

 
 
Vastgesteld d.d. 6 oktober 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


