
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 18 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 
226039 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
11 januari 2022 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

225797 beantwoording raads-
vragen glasvezel 
buitengebied 
 

Bolink, Jolanda 
 

Besloten is de beantwoording van de 
raadsvragen vast te stellen 

217252 Overeenkomsten vrijwillige 
samenwerking mobiliteit en 
milieu, duurzaamheid en 
afval 

Hazenkamp, René 
 

Besloten is: 
1. In te stemmen met de samen-

werkingsovereenkomsten mobiliteit en 
milieu, duurzaamheid en afval. 

2. wethouder Meulenkamp te machtigen 
om de overeenkomst over milieu, 
duurzaamheid en afval (MDA) te 
ondertekenen. 

3. wethouder Scholten te machtigen om de 
overeenkomst over mobiliteit te 
ondertekenen. 

4. Gemeente Hengelo schriftelijk te 
informeren 

 
217223 Masterplan Op Stoom Greven, Bart 

 
Besloten is: 
1. in te stemmen met het Masterplan Op 

Stoom 
2. het Masterplan Op Stoom aan de 

gemeenteraad aan te bieden ter 
vaststelling 

3. na besluitvorming door de raad te 
starten met de uitwerking van de 
zuidelijke rand en de organische 
ontwikkeling van de Fabriek. 

4. als uitgangspunt voor het gehele project 
budgettaire neutraliteit te hanteren 
 

223601 Besluit maatschappelijke 
ondersteuning 2022 

Koopman, Teun 
 

Besloten is het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning Hof van Twente 2022 met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 
vast te stellen 
 



221311 Subsidie en accountants-
toetsing aan wijkvoor-
ziening 't Doesgoor 

de Groot, René 
 

Besloten is: 
1. de subsidie aan Wijkvoorziening 't 

Doesgoor met ingang van 1 januari 
2022 structureel te verhogen met 
€ 9.612,73 tot € 79.612,73 en dit bedrag 
jaarlijks op de normale wijze te 
indexeren. 

2. in afwachting van de aanpassing van de 
Algemene Subsidieverordening 
(separaat voorstel) en onder toepassing 
van de hardheidsclausule van artikel 19 
van de Algemene Subsidieverordening 
artikel 15 lid 2 onder c niet toepassen en 
niet vragen om een accountants-
verklaring aan Wijkvoorziening 't 
Doesgoor en in gelijke omstandigheden 
verkerende subsidie ontvangers 
namelijk Stichting Cultureel Centrum 
Herberg De Pol in Diepenheim en 
Stichting Beheer Registergoederen in 
Delden. 

3. de financiële afwikkeling van punt 1. 
meenemen bij de 1e Berap 2022. 
 

220168 Aansluiting 
informatieknooppunt 
Zorgfraude 

de Groot, René 
 

Besloten is: 
1. per 1 januari 2022 aan te sluiten bij het 

Informatieknooppunt Zorgfraude 
2. de hierop betrekking hebbende 

Verwerkersovereenkomst te 
ondertekenen 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 25 januari 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 


