
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 2 maart 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 
129146 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

126650 Integraal Veiligheidsbeleid 
2021-2024 en uitvoerings-
programma 2021 

Nijmeijer, Mariska 
 

Besloten is  
1. het Uitvoeringsprogramma 2021 vast te 

stellen 
2. de raad voor te stellen het integraal 

Veiligheidsplan 2021-2024 vast te 
stellen en het Uitvoeringsprogramma 
2021 voor kennisgeving aan te nemen. 

 
124047 Gemeenschappelijke 

Regeling Gezondheid en 
Regeling Recreatieschap 
Twente 

Roosink, Henk 
 

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen 
het college in te laten stemmen met 
1. het in zijn geheel wijzigen van de 

Regeling Regio Twente in de 
Gemeenschappelijke regeling 
Gezondheid; 

2. het oprichten van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie 
Recreatieschap Twente. 

Een en ander conform de teksten van de 
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid 
en de Regeling Recreatieschap Twente. 
 

130033 Raadsbrief budgetrecht 
gemeenteraad 

Kamst, Michiel 
 

Besloten is met inachtneming van een 
aanpassing de raadsbrief vast te stellen en 
aan de gemeenteraad te verzenden. 
 

131782 Beantwoording schriftelijke 
vragen Coronagelden 

Molder te, Jeroen 
 

Besloten is de beantwoording van de 
aanvullende vragen m.b.t. coronagelden vast 
te stellen 
 

122244 Statutenwijziging Stichting 
Den Haller 

Rikkert, Dienie 
 

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

mevrouw J. Eshuis als opvolger van 
mevrouw A.G.S. van Driel-Grootenhuis; 

2. akkoord te gaan met het vervallen van 
het benoemingsrecht (art 3.1) in de 
toekomst;  

3. akkoord te gaan met het vervallen van 
het instemmingsrecht bij statuten-
wijziging (art 11.1). 
 



113672 ontwikkelingen sportpark 
Endemansdijk, Markelo 

Volker, Clemens 
 

Besloten is In te stemmen met de aanpas-
singen in gebruik van sportpark Endemansdijk 
in Markelo en betrokkenen te horen over 
1. aanpassingen MTB-route op en om de 

voormalige velden 5 en 6 op dit 
sportpark; 

2. verhuur van een deel van voormalig 
veld 6 aan JR Events voor organisatie 
recreatieve activiteiten; 

3. ontwikkelen van een (gemeentelijk) plan 
voor biodiversiteitsmaatregelen op dit 
sportpark; 

4. het initiëren van een postcoderoos 
coöperatie voor inrichting van voormalig 
veld 5 met een zonneparkje; 

5. geen medewerking verlenen aan 
ontwikkelingen en wijzigingen in de 
Beusbergerwaterleiding m.u.v. een 
onderzoek naar de beoogde 
wandelroute van Markelo tot aan de 
Schipbeek 

116735 Routekaart energieneutraal 
2035 

van de Meeberg-van 
Gorkum, Kirsten 
 

Besloten is in te stemmen met de 
aanpassingen in het raadsvoorstel. 
 

102033 Vaststelling Bestemmings-
plan 'Markelo, herziening 
Burgemeester Beaufort-
plein 6, 10 en 11' 

Beek ter, Yvonne 
 

Besloten is: 
1. het bestemmingsplan 'Markelo, 

herziening Burgemeester Beaufort-
plein 6, 10 en 11' gewijzigd vast te 
stellen zoals vastgelegd in het GML-
bestand 
NL.IMRO.1735.MKxBurgbeaufr11-
VS10. 

2. de 'Zienswijzennotitie ontwerp-
bestemmingsplan Markelo, herziening 
Burgemeester Beaufortplein 6, 10 en 
11' vast te stellen. 

3. het beeldkwaliteitsplan 'Beeld-
kwaliteits-plan appartementen 
Markelo' gewijzigd vast te stellen. 

4. gebruik te maken van de ondergrond 
BGT juni 2020. 

5. geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

128647 aanvullende raadsvragen 
Tuindorp 

Stam, Hester 
 

Besloten is in te stemmen met de 
beantwoording van de vragen 
 

122940 Raadsvragen D66: 
Huiselijk geweld en corona 
 

Asteleijner, Eric 
 

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

122939 Raadsvragen D66: Kansen 
(ongelijkheid) onderwijs 
i.v.m. Covid 19 
 

Asteleijner, Eric 
 

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

 
Vastgesteld d.d. 9 maart 2021  
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
drs. D. Lacroix 

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



 


