
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 27 oktober 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 
91714 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
20 oktober 2020 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

90599 Beslissing op bezwaar 
tegen afwijzing 
handhavingsverzoek 
(Kuipersweg 9 te Ambt 
Delden) 

Beernink, Erna 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften (kenmerknummer 
2020-05) tot nadere motivering over te 
nemen voor wat betreft aanvullende 
controles en niet over te nemen voor 
wat betreft het erfinrichtingsplan; 

2. het bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren; 

3. betrokkenen schriftelijk te informeren 
 

88883 Actualisatie 
Treasurystatuut 

Weekhout, Nafasj 
 

Besloten is de raad voor te stellen akkoord te 
gaan met de voorgestelde wijzigingen/ 
aanvullingen in het Treasurystatuut en het 
geactualiseerde Treasurystatuut vast te 
stellen. 
 

83970 Renovatie kerktoren 
Johannes kerk Diepenheim 

Holtslag, Martijn 
 

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

kerktoren in Diepenheim, gelegen aan 
Grotestraat 1 te Diepenheim conform 
het MJOP 2020-2029 

2. de afdelingsmanager bedrijfsvoering te 
mandateren de opdracht te verlenen. 

 
88081 Beslissing op 

bezwaarschrift gericht 
tegen een verzoek om 
tegemoetkoming in 
planschade 

Boonstra, Sjoerdtje 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften (kenmerknummer 
2020-011) over te nemen, met 
uitzondering van de conclusie (i.v.m. 
foute berekening van de inhoud van de 
woning); 

2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren; 
3. het bestreden besluit te herroepen; 
4. het verzoek om tegemoetkoming in 

planschade toe te kennen en een 
bedrag van €15.500,- te vermeerderen 
met wettelijke rente gerekend vanaf 8 
maart 2019, uit te keren (in plaats van 
€14.400,-); 

5. het vergoeden van de proceskosten van 
€1.050,-; 

6. bezwaarmaker schriftelijk te informeren 



91433 Monitor Sociaal Domein, 
2020-2 

Braat, Prisca 
 

Besloten is de raadsbrief gewijzigd vast te 
stellen en voorzien van de Monitor Sociaal 
Domein, 2020-2 toe te sturen aan de raad. 
 

90820 Gemeenschappelijke 
regeling Beschermd 
Wonen 

Scholte, Harmke 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met de gemeen-

schappelijke regeling Centrumregeling 
Enschede Beschermd Wonen op grond 
van artikel 1, tweede lid van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 

2. de gemeenteraad te vragen in te 
stemmen met het aangaan van de 
gemeenschappelijke regeling per 
1 januari 2022. 

 
89971 aanvullende vragen 

schoolgebouwen en 
ventilatie/COVID-19 door 
D66 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is de antwoorden op de aanvullende 
vragen van de D66 over de ventilatie in de 
schoolgebouwen vast te stellen 

 
 
Vastgesteld d.d. 3 november 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


