
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 15 december 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 
104292 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

101907 Reglement burgerlijke 
stand 2021 

Pelster-Mekenkamp, 
Rianne 
 

Besloten is: 
1. het Reglement burgerlijke stand 2021 

vast te stellen 
2. het Reglement burgerlijke stand 2016 in 

te trekken 
 

99383 VTH-taken Uitvoerings-
programma 2021 

Arends, Arjan 
 

Besloten is: 
1. het VTH-taken uitvoeringsprogramma 

2021 vast te stellen voor de lokale en de 
ODT-taken.  

2. in te stemmen met de keuzen in de 
tabel uit Bijlage 2 van het VTH-taken 
uitvoeringsprogramma 2021. 

3. de gemeenteraad te informeren door 
middel van een (aangepaste) raadsbrief. 
 

100805 Verlichting bibliotheek (de 
Hofte 9) vervangen door 
duurzame LED verlichting 

Geuverink, Norbert 
 

Besloten is in te stemmen met 
1. een investering van € 50.000 ten 

behoeve van LED verlichting voor het 
pand de Hofte 9 + de Grotestraat 86. 

2. De € 50.000 te dekken via een krediet 
en af te lossen in 15 jaar, de 
kapitaallasten die tegenover de 
besparing van de energie staat, mee te 
nemen in de 1e Berap 2021. 

 
100535 Regeling tarieven gebruik 

gemeentelijke buitensport-
accommodaties 2021 
 

Ros, Saskia 
 

Besloten is de "regeling Tarieven gebruik 
gemeentelijke sportaccommodaties Hof van 
Twente 2021" vast te stellen 

99340 1ste wijziging 
legesverordening 2021 

Kutuk, Memet 
 

Besloten is de 1e wijziging legesverordening 
2021 vast te stellen. 
 

102147 Aanvraag omgevings-
vergunning voor het 
bouwen van een loods met 
een mestvergister aan de 
Brummelaarsweg 12 in 
Markelo 
 

Braak ter, Guido 
 

Besloten is medewerking te verlenen aan het 
bouwen van een loods en een mestvergister 
door af te wijken van het bestemmingsplan. 



102262 Project dak- en 
thuisloosheid 

Scholte, Harmke 
 

Besloten is: 
1. de rijksbijdrage die wij ontvangen voor 

het project dak- en thuisloosheid in te 
zetten voor dit project. 

2. het besluit over de precieze besteding 
van de bijdrage te mandateren aan 
wethouder Van Zwanenburg. 
 

40234 Beleidsregels bijzondere 
bijstand 

Elferink, Ellen 
 

Besloten is de Beleidsregels bijzondere 
bijstand Hof van Twente 2021 vast te stellen. 
 

39852 pilot zorgintensieve 
scholen 

Geen, van, Lisanne 
 

Besloten is: 
1. kennis te nemen van het kader-

document ‘Slimmer organiseren 
onderwijs en jeugdhulp op 
zorgintensieve onderwijslocaties in 
Hengelo’ en de bijlage ‘Uitkomst 
verdieping per school’ 

2. in te stemmen met de start van de pilot 
zorgintensieve scholen waardoor gestart 
kan worden met de pilot met een looptijd 
tot 31 december 2021 

3. in te stemmen met de ondertekening 
van bijgevoegde overeenkomst tussen 
de deelnemende gemeentes en 
zorgaanbieders. 

 
102039 Gemeentelijke 

schuldhulpverlening 
Tadema, Hans 
 

Besloten is de gemeenteraad vast te laten 
stellen 
1. het beleidsplan gemeentelijke 

schuldhulpverlening 2021 -2024 
2. de Verordening beslistermijn 

schuldhulpverlening gemeente Hof van 
Twente 2021 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 5 januari 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


