
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 9 februari 2021 
 
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 
120635 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
2 februari 2021 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

116205 Persoonsgebonden 
gedoogbeschikking L. 
Wender (Wenderz Delden) 

Arends, Arjan 
 

Besloten is: 
1. een persoonsgebonden 

gedoogbeschikking te verstrekken aan 
de heer L. Wender inzake het niet 
handhavend op treden tegen de 
overtreding van de Verordening 
Winkeltijden Hof van Twente. 

2. dit besluit geldt voor de overschrijding 
van de sluitingstijd zoals bedoeld in 
artikel 2 van de Verordening 
Winkeltijden Hof van Twente op zondag 
van 17:00 tot uiterlijk 20:00 uur. 

3. aan deze persoonsgebonden 
gedoogbeschikking de volgende 
voorwaarden te verbinden: 
 deze gedoogbeschikking geldt 

enkel voor de exploitatie van het 
afhaalrestaurant Wenderz, zolang 
de heer L. Wender hier eigenaar 
van is. 

 de gedoogbeschikking geldt niet 
voor rechtsopvolgers of andere 
zakelijk gerechtigden.  

 De gedoogbeschikking wordt 
ingetrokken bij verhuizing of 
overlijden van de heer L. Wender. 

 Het college is gerechtigd om de 
gedoogbeschikking in te trekken 
wanneer de heer L. Wender zich 
niet houdt aan de gemaakte 
afspraken 

 
115636 Raadsbrief ontwikkelingen 

cyberaanval 
Klein Tank, Richard 
 

Besloten is 
1. de raadsbrief met inachtneming van een 

aantal aanpassingen vast te stellen 
2. de burgemeester te mandateren voor de 

aanpassingen 
3. de raadsbrief te versturen. 

 
120115 Beantwoording 

raadsvragen 
Greven, Bart 
 

Besloten is in te stemmen met de 
beantwoording van de raadsvragen 
 
 



118594 Starten fiscale procedure 
btw bijdrage aan Nedvang 

Roosink, Henk 
 

Besloten is een fiscale procedure te starten 
tegen het standpunt van de Belastingdienst 
dat de btw over de bijdrage van de Stichting 
Afvalfonds Nederland (Nedvang) over de 
periode 2015-2019 afgedragen moet worden. 
 

117694 Reactie op de concept 
energievisie gemeente 
Borne 

Slagers, Martin 
 

Besloten is de reactie op de concept 
energievisie van de gemeente Borne vast te 
stellen en te versturen naar het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Borne 
 

116735 Routekaart energieneutraal 
2035 

van de Meeberg-van 
Gorkum, Kirsten 
 

Besloten is 
1. de raad voor te stellen de Routekaart 

energieneutraal 2035 vast te stellen 
2. wethouders Meulenkamp en Scholten te 

mandateren voor het doen van enkele 
aanpassingen. 

 
8369 Energiefonds Hof van 

Twente 
Kleywegt, Renée 
 

Besloten d.d. 9 februari 2020 is het gewijzigde 
raadsvoorstel vast te stellen met inachtneming 
van enkele aanpassingen. 
 

91445 Vaststelling Bestemmings-
plan 'Bentelo Buiten' 

Beek ter, Yvonne 
 

Besloten is met inachtneming van enkele 
aanpassingen de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan 'Bentelo Buiten' 

vast te stellen zoals vastgelegd in het 
GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BNxBenteloBuiten-
VS10. 

2. de 'Zienswijzennotitie 
ontwerpbestemmingsplan Bentelo 
Buiten' vast te stellen. 

3. het beeldkwaliteitsplan 'Bentelo Buiten' 
vast te stellen. 

4. gebruik te maken van de ondergrond 
GBKN 
o_NL.IMRO.1735.BNxBenteloBuiten-
VS10. 

5. geen exploitatieplan vast te stellen. 
6. wethouder Meulenkamp te mandateren 

voor het doen van de aanpassingen.   
 

111155 Financiële bijdrage 
HofMarketing voor Wonen 
& Werken 

Greven, Bart 
 

Besloten is in te stemmen met een bijdrage 
van € 50.000,- aan HofMarketing om in 2021 
de projecten voor Wonen & Werken uit te 
voeren. 
 

102035 Stichting Brigantijn: 
overdracht schoolgebouw 
en perceel basisschool De 
Welp, Markelo 

Asteleijner, Eric 
 

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

schoolgebouw/perceel van stichting 
Brigantijn aan de gemeente. 

2. de overdrachtsdatum voor de openbare 
basisschool De Welp te Markelo te 
bepalen op 15 februari 2021; 

3. in te stemmen met de akte van 
overdracht ex artikel 110 Wet op het 
primair onderwijs 

 
 
 
. 



120911 Machtiging Belasting-
dienst/Toeslagen 
hersteloperatie 
toeslagenaffaire 

Tadema, Hans 
 

Besloten is: 
1. akkoord te gaan met de machtiging van 

de Belastingdienst/Toeslagen om 
gedupeerden te benaderen in kader van 
de hersteloperatie toeslagenaffaire 

2. akkoord te gaan met de ondertekening 
van de verwerkersovereenkomst en de 
gebruikersvoorwaarden van het portaal 
van de Belastingdienst/Toeslagen in 
kader van de gegevensoverdracht 
tussen Belastingdienst/Toeslagen en de 
(onder)gemachtigde 

3. H.J. Tadema te machtigen om namens 
de gemeente als contactpersoon op te 
treden. 
 

 
 
Vastgesteld d.d. 16 februari 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


