
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 24 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 
98571 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W 
d.d. 17 november 2020 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

96922 Interne controleplan 
2020, inclusief het 
normen- en 
toetsingskader 2020 
 

Janssen, René 
 

Besloten is het interne controleplan 2020, inclusief 
het normen- en toetsingskader 2020, vast te 
stellen 

96176 Verordening onroerende-
zaakbelastingen 2021 

Kutuk, Memet 
 

Besloten is de raad voor te stellen om de 
verordening onroerende-zaakbelastingen 2021 
vast te stellen. 
 

90399 Vaststelling 
bestemmingsplan 
'Buitengebied Hof van 
Twente, Deldensestraat 
ong. Goor' 

Klompmaker, Jan 
 

Besloten is: 
1. de hogere grenswaarde van 53 dB voor de 

in de beschikking aangegeven woningen op 
grond van de Wet geluid-hinder vast te 
stellen. 

2. de raad voor te stellen: 

• het bestemmingsplan 'Buiten-gebied 
Hof van Twente, her-ziening 
Deldensestraat ong. Goor' gewijzigd 
vast te stellen, zoals vastgelegd in het 
GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxDeldensestraat-
VS10. 

• in te stemmen met de Ziens-
wijzennotitie Buitengebied Hof van 
Twente, herziening Deldense-straat 
ong. Goor met de daarin voorgestelde 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp bestemmingsplan 
'Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Deldensestraat ong. Goor'. 

• gebruik te maken van de onder-grond 
GBKN 
o_NL.IMRO.1735.BGxDeldensestraat-
VS10 

• het beeldkwaliteitsplan behorende bij 
het Landschappelijke inpassingsplan 
woningen Deldensestraat vast te 
stellen. 

• geen exploitatieplan vast te stellen, 
omdat het kostenverhaal door middel 
van een anterieure overeenkomst is 
verzekerd. 



98535 Startnota RES en 
duidingsnotitie. 

Koetsier-Keizer, Janine 
 

Besloten is in te stemmen met de startnotitie en 
duidingsnotitie en de raad voor te stellen deze ook 
vast te stellen. 
 

93448 beantwoorden 
raadsvragen D66, SP en 
GL 

Overbeek, Jeroen 
 

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

95601 Huishoudelijke 
ondersteuning Wmo 

Scholte, Harmke 
 

Besloten is: 
1. de Beleidsregel Huishoudelijke 

ondersteuning Hof van Twente 2020 vast te 
stellen voor de behandeling en beoordeling 
van aanvragen om de maatwerkvoorziening 
Huishoudelijke ondersteuning met 
inachtneming van het volgende; 
a. de Beleidsregel Huishoudelijke 

ondersteuning Hof van Twente 2018 
(vastgesteld op 27 juni 2017) wordt 
ingetrokken per 5 november 2020,  

b. deze beleidsregel wordt aangehaald als: 
“Beleidsregel Huishoudelijke 
ondersteuning Hof van Twente 2020”; 

c. deze beleidsregel is vastgesteld door 
het college in de vergadering van 24 
november 2020 en treedt met 
terugwerkende kracht in werking op 5 
november 2020; 

2. dat meldingen voor een maatwerk-
voorziening Huishoudelijke onder-steuning 
(HO) die voor 5 november 2020 zijn 
ingediend, nog worden beoordeeld op grond 
van de Wmo-verordening 2020 en de 
Beleidsregel Huishoudelijke ondersteuning 
2018. 

3. dat bij toekenning van aanvragen als 
bedoeld onder 2. activiteiten uit de 
aanvullende module wasverzorging tot 
uiterlijk 26 december 2021 worden 
toegekend. 

4. dat, afwijkend van 1, voor toekenningen HO 
die zijn gedaan op grond van de 
Beleidsregel Huishoudelijke onder-steuning 
Hof van Twente 2018 geldt dat die 
beleidsregel van kracht blijft. 
 

98355 Verordening individuele 
inkomenstoeslag 

Elferink, Ellen 
 

Besloten is, met inachtneming van een kleine 
wijziging in het raadsvoorstel, de raad voor te 
stellen de verordening vast te stellen 

 
 
Vastgesteld d.d. 1 december 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


