
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 11 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 
162539 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
4 mei 2021 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

157733 Jaarverslag klachten 2020 Eggink, Saray 
 

Besloten is: 
1. kennis te nemen van het jaarverslag 

klachten 2020 
2. het jaarverslag klachten 2020 ter 

kennisgeving door te zenden aan de 
gemeenteraad middels bijgevoegde 
raadsbrief 

3. in te stemmen met het voorstel om de 
overige - wettelijk niet verplichte - 
jaarverslagen vanuit het cluster 
juridische zaken voor 2020 over te slaan 

 
153264 straatnaamgeving 

Hengevelde 
Groot de, Gerben 
 

Besloten is de volgende straatnamen toe te 
kennen voor De Marke III te Hengevelde zoals 
in de situatietekening is aangegeven; 
 Fluttert 
 Bolscher 
 Snakenborg 

 
100228 Onderhoud en 

verduurzaming openbare 
verlichting 

Sanderman, Remy 
 

Besloten is: 
1. de drie scenario's aan te bieden aan de 

raad; 
2. in te stemmen met het voorstel 

vertraging kostendekkingsmodel 
verduurzaming openbare verlichting 
2032; 

3. in te stemmen met het feit dat 
scenariokeuze 1 ertoe leidt dat eenmalig 
€ 350.000 wordt vrijgespeeld binnen de 
reserve openbare verlichting, waarbij de 
wens bestaat dit toe te voegen aan de 
reserve herstructurering openbare 
ruimte en dit niet terugvloeit naar de 
algemene middelen; 

4. deze wens, en de financiële gevolgen 
hiervan, mee te nemen bij de zomerbrief 
en daar de raad een dekkingsvoorstel te 
doen om de vrijgekomen € 350.000 in 
2021 te storten in de reserve 
herstructurering openbare ruimte. 
 
 
 



145642 Praktische uitwerking 
Energiefonds Hof van 
Twente 

Kleywegt, Renée 
 

Besloten is: 
1. het Energiefonds Hof van Twente 

volgens het omschreven proces en de 
voorwaarden tot uitvoer te brengen en 
een samenwerking aan te gaan met 
Energiefonds Twente. 

2. de gemeenteraad voor te stellen de 
Subsidieverordening Energiefonds Hof 
van Twente vast te stellen 

3. daarbij af te wijken van de ASV (art. 13 
lid 1) door de subsidie achteraf vast te 
stellen, ook bij subsidies onder € 25.000 

4. de samenwerkingsovereenkomst met 
pandakte vast te stellen 

 
160302 Aanbesteding masterplan 

Op Stoom 
Greven, Bart 
 

Besloten is in te stemmen met de gunning van 
het opstellen van het Masterplan Op Stoom 
aan het bureau Strootman Landschaps-
architecten. 
 

160292 Beslissing op bezwaar 
bouw woning Oude 
Goorseweg te Diepenheim 

Jonker-Raanhuis, Marion 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften niet over te nemen. 
2. het bezwaarschrift ontvankelijk te 

verklaren, het besluit te herroepen en 
alsnog een onderbouwde 
omgevingsvergunning met voorschriften 
te verlenen. 

3. betrokkenen schriftelijk te informeren. 
 

158578 Beslissing op bezwaar-
schrift omgevings-
vergunning plaatsen van 
een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning en 
het vervangen van kozijnen 

Boonstra, Sjoerdtje 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften (137006) over te 
nemen; 

2. het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren; 

3. bezwaarmakers en vergunninghouder 
schriftelijk te informeren 

 
161091 Beantwoording schriftelijke 

vragen GB over 
alternatieve woonvormen 

Wensink-Mateman, Dorine 
 

Besloten is de schriftelijke vragen van GB 
over alternatieve woonvormen met 
inachtneming van enkele aanpassingen te 
beantwoorden. 
 

 
 
Vastgesteld d.d. 18 mei 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


