
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 23 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 Voorstel 
213280 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
16 november 2021 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

206955 Maatregelenpakket t.b.v. 
saneren openbare NABO's 
Hof van Twente 

Meijer, John 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met de Realisatie-

overeenkomst NABO’s Hof van Twente 
– waarin de overeengekomen maat-
regelen staan vermeld en de gemeente-
lijke bijdrage daaraan van € 1,6 miljoen - 
onder het voorbehoud van instemming 
van de raad met het maatregelenpakket 
NABO's Hof van Twente, de daaruit 
voortkomende onttrekkingsbesluiten en 
de benodigde onderhoudsgelden; 

2. de gemeenteraad voor te stellen om 
voor de NABO’s ‘IJsbaanweg’, 
Zompepad’, ‘Wachtpostdijk’ en 
Grensweg West’ een ontwerpbesluit te 
nemen met het voornemen om het deel 
van de openbare weg t.p.v. de spoor-
overgang aan de openbaarheid te 
onttrekken; 

3. de gemeenteraad voor te stellen daar-
toe de uniforme openbare voor-
bereidingsprocedure van toepassing te 
verklaren; 

4. de gemeenteraad voor te stellen dat 
indien er geen zienswijzen worden 
ingediend tegen een ontwerpbesluit, het 
nemen van het definitieve onttrekkings-
besluit wordt gedelegeerd aan het 
college van B&W; 

5. de gemeenteraad voor te stellen de 
gemeentelijke bijdrage aan ProRail t.b.v. 
onderhoud af te kopen voor een bedrag 
van € 227.950 en dit ten laste te 
brengen van de algemene reserve; 

6. de kosten voor beheer en onderhoud 
van de in het kader van de sanering van 
8 openbare NABO’s Hof van Twente 
aan te leggen gemeentelijke paden en 
wegen (areaaluitbreiding) – à € 2.483 – 
structureel op te nemen in de begroting 
en dit te regelen bij de eerstvolgende 
Berap. 
 



210724 Aanbieden tussenevaluatie 
Masterplan Asbest 

Nijhuis, Joost 
 

Besloten is de raadsbrief met inachtneming 
van enkele aanpassingen vast te stellen en te 
versturen naar de raad. Wethouder Scholten 
heeft het mandaat voor het doen/accorderen 
van de aanpassingen. 
 

210641 Ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Groenlandsdijk 8 Markelo 

Sonnenberg, Kay 
 

Besloten is: 
1. akkoord te gaan met de inhoud en het 

sluiten van de exploitatie-overeenkomst. 
2. het bestemmingsplan Buitengebied Hof 

van Twente, herziening Groenlandsdijk 
8 Markelo (inclusief bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als 
zodanig gewaarmerkte verbeelding en 
regels, zoals vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxGroenldk8-OP10, 
vanaf 24 november ter inzage te leggen. 

3. te constateren dat uit de mer-
aanmeldnotitie voldoende is gebleken 
dat de voorgenomen ontwikkeling zoals 
beschreven in de notitie niet zal leiden 
tot belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu en dat om die reden geen 
milieueffectrapport behoeft te worden 
gemaakt 

 
205517 Niet vaststellen wijzigings-

plan Delden Zuid 2015, 
Wijzigingsplan Kade 
Delden 2020 
 

Bakker, Sietze 
 

Besloten is het wijzigingsplan Delden Zuid 
2015, Wijzigingsplan Kade Delden 2020 niet 
vast te stellen. 

212899 beantwoording vragen CDA 
fractie over kinderarmoede 

,  
 

Besloten is in te stemmen met de beant-
woording van de vragen over kinderarmoede. 
 

211958 Integrale 
Samenwerkingsagenda in 
Twente 2022 - 2027 

de Groot, René 
 

Besloten is 
1. in te stemmen met de verlenging van de 

Integrale samenwerkingsagenda in 
Twente voor de periode 2022–2027 en 
daarvoor in te stemmen met bijbehorend 
framework. 

2. de betrokken portefeuillehouder te 
mandateren tot het nemen van besluiten 
over de voortgang, wijziging en het 
vervolg van de integrale 
samenwerkingsagenda voor zover 
hierbij geen sprake is van financiële 
en/of politiek gevoelige vraagstukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



211324 Eenmalige compensatie 
stapelingseffect 2021 

Tadema, Hans 
 

Besloten is 
1. voor 2021 een eenmalige compensatie 

te verstrekken van € 180,00 aan 
huishoudens die dit jaar te maken 
hebben met een stapelingseffect als 
gevolg van bezuinigingen op het 
armoedebeleid. 

2. voor het jaar 2022 zo spoedig mogelijk 
een plan van aanpak op te stellen 
waarin maatwerk het uitgangspunt is. 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 30 november 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 


