
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 16 maart 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 
138480 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
9 maart 2021 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

133831 Beantwoording schriftelijke 
vragen duidelijke taal 
 

de Kruijff, Hetty 
 

Besloten is in te stemmen met de 
beantwoording 

132460 DO Verlegde 
Bunschotenstraat in Goor 

Meijer, John 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het de Reactienota 

VO Verlegde Bunschotenstraat; 
2. in te stemmen met het DO van de 

Verlegde Bunschotenstraat; 
3. in te stemmen met de realisatie van 

bovengenoemde DO en de kosten 
hiervan van € 545.000 ten laste te 
brengen van het krediet Verkeersvisie; 

4. in te stemmen met de sloop van de 
voorkant en zijkant van het 
Beltmangebouw (benodigd voor de 
Verlegde Bunschotenstraat) en de 
kosten hiervan ca 35.000,- ten laste te 
brengen van het ontwikkelingsbudget 
TSB van € 437.000; 

5. in te stemmen met de sloop van 
gebouw 38b en 39a en deze 
kostenpost van ca € 30.000; ten laste 
te brengen van het ontwikkelings-
budget TSB van € 437.000. 
 

141780 Beantwoording schriftelijke 
vragen CDA over NABO’s 

Meijer, John Besloten is in te stemmen met de 
beantwoording 
 

138185 Schriftelijke vragen PvdA, 
D66 en SP over (participatie) 
Veegplan.  
 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is in te stemmen met de 
beantwoording van de schriftelijke vragen. 

129878 Bestemmingsplan Delden 
Zuid 2015, wijzigingsplan 
kade Delden 2020 

Klieverik, Koen 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het 

ontwerpbestemmingsplan 'Delden Zuid 
2015, wijzigingsplan kade Delden 
2020'. 

2. de exploitatieovereenkomst te 
ondertekenen. 

3. het ontwerpbestemmingsplan voor een 
periode van 6 weken ter inzage te 
leggen. 

 



133629 Samenwerkingsovereenkomst 
Bestuurlijk Werkbedrijf 

Braat, Prisca 
 

Besloten is: 
1. de samenwerkingsovereenkomst 

bestuurlijk werkbedrijf 2021 aan te 
gaan, ter vervanging van de afspraken 
uit de samenwerkingsovereenkomst 
bestuurlijk werkbedrijf 2014; 

2. als burgemeester, op grond van artikel 
171 lid 2 Gemeentewet, de heer Arjan 
Kampman aan te wijzen tot 
ondertekening van deze overeenkomst 
in zijn rol als voorzitter van de 
Arbeidsmarktregio Twente. 

 
 
Vastgesteld d.d. 23 maart 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


