
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 25 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 
166258 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

95811 Rechtspositie politieke 
ambtsdragers 

Bogt te, Ingrid 
 

Besloten is: 
1. akkoord te gaan met het raadsvoorstel 

en de Verordening rechtspositie raads- 
en commissieleden gemeente Hof van 
Twente 2021 inclusief de daarbij 
horende toelichting; 

2. de Regeling rechtspositie burgemeester 
en wethouders gemeente Hof van 
Twente 2021 vast te stellen. 

 
166135 Woninginbraken Hof van 

Twente 
Meer van der, Sytze 
 

Besloten is de antwoorden op de vragen vast 
te stellen en naar de raad te versturen 
 

164669 Verkeersbesluit t.b.v. 
‘scenario 3’ m.b.t. 
Molenstraat in Goor. 
 

Meijer, John 
 

Besloten is een verkeersbesluit te nemen 
t.a.v. de Molenstraat in Goor. 

162491 Jaarverslag 2020 light Janssen, René 
 

Besloten is het jaarverslag 2020 light ter 
vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
 

164618 Regionale Energiestrategie 
(RES) Twente 1.0 

Slagers, Martin 
 

Besloten is 
1. de raad voor te stellen de Regionale 

Energiestrategie (RES) Twente als 
strategisch koersdocument vast te 
stellen met inachtneming van enkele 
aanpassingen in het raadsvoorstel. 

2. wethouder Meulenkamp te mandateren 
voor het accorderen van de 
aanpassingen. 
 

161053 Vaststellen subsidieregels 
2022 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is: 
1. de subsidieregels Hof van Twente 2021 

per 1 januari 2022 in te trekken; 
2. de subsidieregels Hof van Twente 2022 

vast te stellen; 
3. organisaties die een subsidie van 

minder € 2.500 ontvangen de mogelijk-
heid te geven de subsidie aan te vragen 
d.m.v. een aanvraagformulier dat 
beschikbaar is via onze website. 

 
 



165813 Vaststellen 
bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Stokkummerweg ong. 
Markelo 

Overbeek, Jeroen 
 

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. geen exploitatieplan vast te stellen 
2. het bestemmingsplan Buitengebied Hof 

van Twente, herziening Stokkummer-
weg ong. Markelo (inclusief bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als 
zodanig gewaarmerkte verbeelding en 
regels, zoals tevens vervat in het GML-
bestand 
NL.IMRO.1735.BGxMKxStokummrwg-
VS20 vast te stellen 

3. het beeldkwaliteitsplan woningbouw 
Stokkum vast te stellen. 
 

166498 Geen vaststelling van 
ontwerpbestemmingsplan 
Markelo (2019) 

Klompmaker, Jan 
 

Besloten is: 
1. de raad voor te stellen het ontwerp-

bestemmingsplan "Markelo" uit 2019 
niet vast te stellen met inachtneming 
van enkele aanpassingen 

2. wethouder Meulenkamp te mandateren 
voor het accorderen van de 
aanpassingen. 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 1 juni 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


