Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente
d.d. 2 november 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
209303 De besluitenlijst van de
Zweers, Monique
vergadering van B&W d.d.
26 oktober 2021

Voorstel
Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

197323 Begunstigingstermijn last
onder dwangsom
Genselerweg 29

Besloten is:
1.
de begunstigingstermijn niet op te
schorten;
2.
betrokkene schriftelijk te informeren

Beernink, Erna

206249 beslissing op bezwaar
Jonker-Raanhuis, Marion Besloten is:
afwijzing verzoek om
1.
het advies van de commissie
handhaving Kooimaten 3 te
bezwaarschriften over te nemen.
Goor
2.
het bezwaarschrift ontvankelijk en
ongegrond te verklaren en het besluit
onder aanvullende motivering in stand
te laten.
3.
het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
4.
betrokkenen schriftelijk te informeren
202840 Subsidieaanvraag Vizier
2022

van Vlierberghe, Michelle Besloten is voor 2022 een subsidie van €
15.899,00 toe te kennen aan Vizier voor de
uitvoering van taken op het gebied van antidiscriminatievoorzieningen.

207901 Schriftelijke vragen
Spechthorstdwarsweg

Dorenbusch, Frank

Besloten is in te stemmen met de
voorgestelde beantwoording.

208999 schriftelijke vragen
toeristenbelasting

Kleywegt, Renée

Besloten d.d. 1 november 2021 is de
beantwoording van de raadsvragen vast te
stellen.

184107 BTW Sportfondsen Hof van Volker, Clemens
Twente BV

Besloten is:
1.
met terugwerkende kracht vanaf 2019
een kostprijs dekkende huursom
(€ 627.857 over 2019, € 540.391 over
2020 en € 521.579 over 2021) in
rekening te brengen voor verhuur van
zwembad de Vijf Heuvels in Markelo
aan Sportfondsen Hof van Twente BV
en de onderliggende huurovereenkomst
hier op aan te passen
2.
als gevolg hiervan ook evenredig de
exploitatiebijdrage over 2019 tot en met
2021 aan te passen en met btw te
verhogen en toe te kennen aan
Sportfondsen Hof van Twente BV.
3.
Sportfondsen Hof van Twente BV
schriftelijk te informeren (overgaan op
kostprijs dekkende verhuur onder de
voorwaarde dat een eventueel aan de
belastingdienst verschuldigde
rentevergoeding door Sportfondsen aan
de gemeente wordt vergoed).

206583 Overeenkomst gebruik en Sanderman, Remy
beheer displays met
reisinformatie bij bushaltes

Besloten is in te stemmen met het voorstel en
de overeenkomst te ondertekenen.

208948 Invoering nieuwe
inzamelfrequenties afval

Besloten is in te stemmen met de raadsbrief.

Agteresch, Eef

207217 Inzet Coronamiddelen voor de Groot, Rene
Ouderen, kwetsbare
doelgroepen en jeugd.

Besloten is de resterende Corona middelen
voor kwetsbare doelgroepen, ouderen en
jeugd op de volgende manier in te zetten:
1.
€ 65.000,- voor het Actieplan Een tegen
Eenzaamheid
2.
€ 15.000,- als aanvullende subsidie voor
Taalpunt Taalcafé voor 2022
3.
€ 137.000,- voor de subsidieregel
Corona Activiteiten Sociaal Domein
2021

Vastgesteld d.d. 9 november 2021
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

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

