
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 8 december 2020 
 
Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
H.J. Scholten (voorzitter) 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
P. van Zwanenburg 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
102794 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
1 december 2020 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

100226 Beantwoording schriftelijke 
vragen CDA m.b.t. 
carbidschieten 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de beantwoording van schriftelijke 
vragen vast te stellen 

99408 Subsidie 2021 Reggehof 
en Muziekschool 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is voor 2021: 
1. een subsidie van € 550.512,- toe te 

kennen voor de activiteiten van de 
Reggehof; 

2. De Reggehof te informeren dat begin 
2021 een besluit wordt genomen op het 
verzoek om in aanmerking te komen 
voor de coronagelden; 

3. de uitbetaling van de eerste termijn ad. 
€ 137.628,- aan de Reggehof in 
december 2020 plaats te laten vinden. 

4. een subsidie van € 374.978,- toe te 
kennen voor de activiteiten van de 
Muziekschool. 

 
101401 Raadsvragen D66 en SP 

over steun culturele sector 
 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is de beantwoording vast te stellen 

83338 Aankoop bedrijfsverzamel-
gebouw Van Kollaan 11 in 
Goor 

Oude Veldhuis, Bart 
 

Besloten is de raad voor te stellen om: 
1. de opbrengst van de verkoop van de 

voormalige gemeentewerf minus de 
kosten en de boekwaarde in zetten voor 
de aankoop van het 
bedrijfsverzamelgebouw aan de Van 
Kollaan 11 in Goor en voor de aanleg 
van het park. 

2. de opbrengst van de verkoop van 
gemeentegrond aan de zijde van de 
Roerdompstraat in te zetten voor de 
aanleg van een park. 

3. in te stemmen met de aankoop van het 
bedrijfsverzamelgebouw aan de Van 
Kollaan 11 in Goor 

 
 
 
 
 
 



89936 Convenant Huis van 
Herstel 

Scholte, Harmke 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het convenant Huis 

van Herstel en daarmee de deelname 
van Hof van Twente als ketenpartner 
van het Huis van Herstel te 
bekrachtigen. 

2. kennis te nemen van het Plan van 
aanpak Huis van Herstel. 

3. wethouder P. van Zwanenburg te 
machtigen om namens Hof van Twente 
het convenant Huis van Herstel te 
ondertekenen. 

 
 
Vastgesteld d.d. 15 december 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


