
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 4 mei 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 
160753 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
26 april 2021 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

160689 Ontwerpbegrotingen 
gemeenschappelijke 
regelingen 2021 

Molder te, Jeroen 
 

Besloten is: 
1. kennis te nemen van de 

ontwerpbegrotingen 2022 en 
(voorlopige) jaarstukken 2020 van de 
gemeenschappelijke regelingen Regio 
Twente, Veiligheidsregio Twente, 
Omgevingsdienst Twente, SWB Midden 
Twente, Stadsbank Oost Nederland en 
Openbaar Lichaam Crematoria Twente. 

2. de stukken door te sturen naar de raad 
met een advies omtrent zienswijzen op 
de ontwerpbegrotingen 2022. 
 

159001 beantwoording 
raadsvragen 

Volker, Clemens 
 

Besloten is in te stemmen met de 
beantwoording van de raadsvragen van 
SP/D66 en PvdA 
 

158733 Beantwoording vragen van 
de raad Plein onder de 
Platanen 
 

Hövels, Maarten 
 

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

158183 Vaststellen verwerking 
amendement in het Plan 
van Aanpak Kleur-Rijk-
Leven en raadsbrief. 

Pasman, Wilco 
 

Besloten is: 
1. de verwerking van het amendement en 

dus het definitieve 
uitvoeringsprogramma Kleur-Rijk-Leven 
vast te stellen; 

2. de raadsbrief vast te stellen 
 

160823 Schriftelijke vragen CDA 
Kavelwachtlijsten per kern 

Oude Veldhuis, Bart Besloten is de beantwoording met inacht-
neming van een kleine aanpassing vast te 
stellen 
 

156132 SUVIS: vaststellen brieven 
obs Stedeke en ods 
Elserike, stichting OPO 
HvT, subsidieregeling 
ventilatie in scholen 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is in te stemmen met beide brieven 
waarin aan de stichting OPO HvT voor de 
openbare Daltonschool Elserike en openbare 
basisschool Stedeke een subsidie wordt 
verleend op grond van de specifieke uitkering 
ventilatie in scholen (Suvis). 
 
 
 
 
 



161070 Raadsvragen algemene 
voorziening wasverzorging 
en mondeling aanvragen 
Wmo 

Kolkman, Sabrina 
 

Besloten is in te stemmen met de 
beantwoording van de raadsvragen over de 
algemene voorziening wasverzorging en 
mondelinge aanvragen Wmo door middel van 
een raadsbrief. 

 
 
Vastgesteld d.d. 11 mei 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 


