
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 19 oktober 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 
206187 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
12 oktober 2021 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

204724 Eenmalige subsidie 
Stichting Het Kamer 
Kollektief 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is de eenmalige subsidie van 
€ 1.500,- aan Stichting Het KamerKollektief 
voor het organiseren van de Barok Bende – 
Maria (kindervoorstelling) toe te kennen. 
 

199903 Vaststellen Privacy beleid 
en Privacy Governance 

Brands, Jasper 
 

Besloten is: 
1. het Privacybeleid gemeente Hof van 

Twente 2021 vast te stellen en op 
gebruikelijke wijze te publiceren en het 
gemeentelijk Privacybeleid Hof van 
Twente 2018 en het Privacyreglement 
gemeente Hof van Twente gelijktijdig in 
te trekken; 

2. de Privacy Governance gemeente Hof 
van Twente vast te stellen; 

3. kennis te nemen van 'het plan van 
aanpak Kerngroep AVG 2021 en 2022'. 
 

205714 Septembercirculaire 2021 Molder te, Jeroen 
 

Besloten is: 
1. kennis te nemen van de effecten van de 

septembercirculaire gemeentefonds 
2021 en de gemeenteraad te informeren 
door middel van een raadsbrief met 
inachtneming van enkele aanpassingen 
daarin 

2. de budgettaire uitwerking mee te nemen 
in de jaarrekening 2021 en de 1e 
bestuursrapportage 2022. 
 

200791 Voortgang CPO Markelo Klieverik, Koen 
 

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

205026 Legalisatie paarden 
longeer- en rijbak aan de 
Kuipersweg 5 in Ambt 
Delden 

Braak ter, Guido 
 

Besloten is: 
1. de gemeenteraad vragen een ontwerp 

verklaring van geen bedenkingen af te 
geven voor het legaliseren van een 
paarden longeer- en rijbak aan de 
Kuipersweg 5 in Ambt Delden; 

2. de gemeenteraad tevens te vragen die 
verklaring als definitieve verklaring van 
geen bedenkingen aan te merken als er 
geen zienswijzen worden ingediend. 
 



205337 Wijziging beleidsregel 
uitstroompremie naar 
arbeid Hof van Twente 
2020 

Elferink, Ellen 
 

Besloten is artikel 2 van de beleidsregel 
uitstroompremie naar arbeid Hof van Twente 
2020 te wijzigen 

 
 
Vastgesteld d.d. 19 oktober 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 


