
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 17 november 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 
96742 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
10 november 2020 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

91434 Beslissing op bezwaar 
tegen een besluit tot 
oplegging last onder 
dwangsom (Beldsweg 20, 
Ambt Delden) 

Jonker-Raanhuis, Marion 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften (kenmerknummer 
2020-35) over te nemen. 

2. het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren. 

3. het bestreden besluit in stand te laten 
onder verduidelijking van de overtreding 
en de begunstigingstermijn te stellen op 
1 maand na het versturen van de 
beslissing. 

4. bezwaarmaker schriftelijk te informeren 
 

26782 Beslissing op bezwaar-
schrift afwijzing verzoek om 
handhaving Beldsweg 20 

Jonker-Raanhuis, Marion 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften (kenmerknummer 
2019-28) over te nemen. 

2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren. 
3. de bestreden besluiten te herzien. 
4. het verzoek om proceskosten-

vergoeding toe te wijzen. 
5. betrokkenen schriftelijk te informeren. 
 

94951 Bestuursovereenkomst 
Zorg, Veiligheid en Straf 

Nijmeijer, Mariska 
 

Besloten is in te stemmen met de bestuurs-
overeenkomst Zorg, Veiligheid en Straf 
(Twente) 
 

95370 Creatieve broedplaatsen Rikkert, Dienie 
 

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en te 
versturen onder bijvoeging van de lijst met 
toegekende initiatieven. 
 

93234 Beantwoording 
raadsvragen Cultuurnota 
PvdA 

Rikkert, Dienie 
 

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

91355 Subsidie 2021 Lokale 
omroep Hofstreek FM 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is Hofstreek FM voor 2021 naast de 
reguliere subsidie eenmalig een extra subsidie 
toe te kennen van € 2.721 en dit bedrag ten 
laste te brengen van het oude frictiebudget. 
 
 
 
 



97334 raadsbrief proces 
routekaart 

Koetsier-Keizer, Janine 
 

Besloten is in te stemmen met de raadsbrief 
en de raad op de hoogte te brengen van de 
aanpassingen in de planning. 

 
 
Vastgesteld d.d. 24 november 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


