
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 18 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 
164500 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

161151 Cultuurmakelaarsregeling 
2021-2022 Hof van Twente 
- Haaksbergen 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is in te stemmen met de financiële 
afwikkeling van de cultuurmakelaarsregeling 
van de Provincie Overijssel door: 
1. het totaalbudget voor de 

cultuurmakelaar voor de jaren 2021 en 
2022 te ramen op jaarlijks € 53.900. 

2. in 2021 en 2022 een bedrag van 
€ 10.950,00 in mindering te brengen op 
de jaarlijkse subsidie van de Reggehof. 

3. in 2021 en 2022 een bedrag van 
€ 10.000,00 in mindering te brengen op 
de jaarlijkse subsidie van Stichting de 
Zwaan. 

 
146928 Vaststellen subsidieregel 

coronacompensatie cultuur 
en welzijn Hof van Twente 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is de subsidieregel coronacompen-
satie cultuur en welzijn Hof van Twente vast te 
stellen. 
 

164435 Eenmalige subsidie voor 
Stichting wijkvoorziening 't 
Doesgoor voor realisatie 
Beweegpark 

Groot de, Rene 
 

Besloten is: 
1. aan stichting Wijkvoorziening 't 

Doesgoor een eenmalige subsidie te 
verstrekken van € 9.000,- als bijdrage in 
de kosten van totstandkoming van een 
beweegpark; 

2. de kosten ten laste te brengen van het 
budget sociale initiatieven. 
 

159593 Onderwijsinspectie; 
jaarverantwoording 
kinderopvang 2020 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is vast te stellen: 
1. de Jaarverantwoording kinderopvang 

2020 
2. de raadsbrief waarin de gemeenteraad 

ingelicht wordt over de werkzaamheden 
Wet kinderopvang in het jaar 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128621 Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer 
gemeente Hof van Twente 
2021: vaststellen 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is de raad voor te stellen de 
Verordening bekostiging leerlingenvervoer 
gemeente Hof van Twente 2021 vast te stellen 
onder gelijktijdige intrekking van de 
Verordening Leerlingenvervoer Hof van 
Twente 2014.  

 
 
Vastgesteld d.d. 25 mei 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 
 


