
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 11 januari 2022 
 
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 
221689 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
21 december 2021 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

221801 Nieuwe bestuursovereen-
komst Interbestuurlijk 
Toezicht (IBT) 

Kip, Jeroen 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met de nieuwe 

Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk 
Toezicht (IBT) 

2. de burgemeester te mandateren deze 
overeenkomst te ondertekenen tijdens 
de bijeenkomst voor de Twentse 
burgemeesterskring op 11 februari 2022 

 
219431 Verlenging geldigheidsduur 

tijdelijke gedoog-
beschikking in het kader 
van permanente bewoning 
recreatieverblijven. 

Arends, Arjan 
 

Besloten is: 
1. de geldigheidsduur van een tijdelijke 

gedoogbeschikking in het kader van de 
beleidsregel permanente bewoning 
recreatiewoningen te verlengen van 6 
naar 12 maanden. Dit in verband met de 
huidige krapte op de woningmarkt. 

2. de beleidswijziging na 2 jaar te 
evalueren. 

3. de beleidswijziging te communiceren 
richting parkeigenaren 

4. de beleidswijziging te publiceren via de 
gebruikelijke kanalen. 
 

208208 Subsidie 2022 Reggehof 
en Muziekschool 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is voor 2022: 
1. een subsidie van € 564.885,- toe te 

kennen voor de activiteiten aan de 
Reggehof;  

2. een subsidie van in totaal € 395.577,- 
toe te kennen voor de activiteiten aan 
de Muziekschool. 

3.  
221274 Beantwoording schriftelijke 

vragen PvdA 
oplaadmogelijkheden 
elektrische auto's 

Meijer, John 
 

Besloten is met inachtneming van enkele 
aanpassingen in te stemmen met de 
beantwoording van de schriftelijke vragen van 
PvdA over oplaadmogelijkheden elektrische 
auto's. 
 

218605 raadsbrief bestrijding 
eikenprocessierups 2021 

Roebert-ter Horst, Alie 
 

Besloten is de raadsbrief met inachtneming 
van enkele aanpassingen vast te stellen en 
aan de raad aan te bieden. 
 



218689 Vaststellen bestem-
mingsplan "Markelo, 
herziening Hemmelweg 
ong." 

Klieverik, Koen 
 

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan ‘Markelo, 

herziening Hemmelweg ong.’ gewijzigd 
vast te stellen zoals vastgelegd in het 
GML-bestand 
NL.IMRO.1735.MKHEMMELWEG-
VS10. 

2. de ‘Zienswijzennotitie ontwerp-
bestemmingsplan Markelo, herziening 
Hemmelweg ong.’ vast te stellen. 

3. het beeldkwaliteitsplan 'Woningbouw 
Hemmelweg Markelo' vast te stellen. 

4. gebruik te maken van de ondergrond 
GBKN 
o_NL.IMRO.1735.MKHEMMELWEG-
VS10. 

5. geen exploitatieplan vast te stellen.  
6.  

222906 Vaststellen bestem-
mingsplan Diepenheim, 
herziening Ruimersdijk 74 

Klieverik, Koen 
 

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan ‘Diepenheim, 

herziening Ruimersdijk 74’ vast te 
stellen zoals vastgelegd in het GML-
bestand 
NL.IMRO.1735.DPxRuimersdijk74-
VS10. 

2. het beeldkwaliteitsplan 
'Stedenbouwkundige randvoorwaarden 
Ruimersdijk 74 Diepenheim' vast te 
stellen. 

3. gebruik te maken van de ondergrond 
GBKN 
o_NL.IMRO.1735.DPxRuimersdijk74-
VS10. 

4. geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

220147 Ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, Deldensestraat 
158-160 Goor 

Nieboer, Maarten 
 

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

sluiten van de exploitatie-overeenkomst. 
2. het ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Deldensestraat 158-160 
Goor (inclusief bijlagen) overeenkomstig 
de bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte verbeelding en regels ter 
inzage te leggen. 

3. het bijbehorende beeldkwaliteitsplan ter 
inzage te leggen. 

4. 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. 

 



221863 Gewijzigd vaststellen 
bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Diepenheimsestraat 48-50 
Hengevelde 

Overbeek, Jeroen 
 

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. geen exploitatieplan vast te stellen. 
2. de ingediende zienswijze ontvankelijk te 

verklaren en gedeeltelijk over te nemen, 
overeenkomstig het bepaalde in de 
zienswijzennotitie;  

3. gewijzigd vast te stellen het 
bestemmingsplan Buitengebied Hof van 
Twente, herziening Diepenheimsestaat 
48 - 50 Hengevelde (inclusief bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als 
zodanig gewaarmerkte verbeelding en 
regels, zoals tevens vervat in het GML-
bestand 
NL.IMRO.1735.BGxDiepenhstr4850-
VS10 

4. aan Gedeputeerde Staten van 
Overijssel te verzoeken om te verklaren, 
dat zij geen bezwaar hebben tegen 
eerdere bekendmaking van de 
vaststelling dan de termijn van zes 
weken genoemd in artikel 3.8 lid 4 van 
de Wet Ruimtelijke ordening.  

5.  
 
 
Vastgesteld d.d. 18 januari 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 
 


