
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 23 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 
142090 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

129492 Voortzetten inkoopproces 
regionale Risicoanalysetool 
VTH 

Arends, Arjan 
 

Besloten is: 
1.  In te stemmen met bijgaande 

“offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse 
VTH-tool 2.0” t.b.v. de provinciebrede 
aankoop van een risicoanalyse tool VTH 
voor de OD-taken door middel van een 
meervoudig onderhandse aanbesteding. 

2. Het mandaatbesluit aan college van 
Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Overijssel d.d. 1 september 2020 van 
toepassing te verklaren op de onder 1 
genoemde “offerteaanvraag aanschaf 
risicoanalyse VTH-tool 2.0” inclusief 
programma van eisen 
 

Door de burgemeester is besloten de 
Provincie Overijssel als uitvoerder van de 
aanbesteding volmacht en machtiging te 
verlenen voor alle handelingen in de 
hierboven genoemde aanbestedings-
procedure. 
 

137855 Schriftelijke vragen: 
Hondenpoep in het zakje 
 

Agteresch, Eef 
 

Besloten is de beantwoording vast te stellen. 

139557 Ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, Larenseweg 
34/34a Markelo 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is: 
1. af te zien van een voorontwerp 

bestemmingsplan; 
2. in te stemmen met het ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied Hof van 
Twente, Larenseweg 34 Markelo 

 
136969 Schriftelijke vragen 

Gemeente Belangen m.b.t 
windturbines gemeente 
Lochem 
 

Slagers, Martin 
 

Besloten is met inachtneming van een 
aanpassing de beantwoording vast te stellen.  



134586 Regionale Aanpak 
Zorgfraude Twente 

Groot de, Rene 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het gezamenlijk met 

de andere Twentse gemeenten, de 
Bestuurlijke Programmaraad 
Ondermijning en het Bestuurlijk Overleg 
Samen14 ontwikkelen van een 
eenduidig beleid dat primair gericht is op 
het voorkomen van een onjuiste 
besteding van zorggelden; 

2. in te stemmen met het opstellen van 
een regionaal plan om te komen tot een 
eenduidige aanpak van zorgfraude in 
Twente: 

3. in te stemmen met het voorstel om de 
uitwerking van die aanpak en eventuele 
inzet van mensen en middelen vanuit de 
gemeenten te zijner tijd apart ter 
besluitvorming aan de colleges van 
B&W voor te leggen. 
 

132474 Wmo 2015, algemene 
voorziening wasverzorging 
en mondelinge aanvragen 

Kolkman, Sabrina 
 

Besloten is: 
1. de raad voor te stellen de gewijzigde 

Verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2021 vast te stellen met 
daarin 
a. de Algemene Voorziening 

Wasverzorging op te nemen zoals 
beschreven in dit voorstel 

b. de eigen bijdrage vast te stellen op € 
4,50 per waszak als de gebruiker 
valt onder de Wmo-doelgroep 

c. voor overige gebruikers de bijdrage 
bepalen op het commerciële tarief 
zoals de aanbieder die hanteert. 

2. Het in de nieuwe Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 2021 
mogelijk maken dat Wmo-aanvragen, 
onder voorwaarden, mondeling worden 
ingediend. 

3. De ruimte binnen ons inkoopbeleid 
gebruiken voor het contracteren van 
Stichting De Washand voor het 
verzorgen van de Algemene Voorziening 
Wasverzorging. 

4. De contractmanager Sociaal Domein te 
mandateren om het contract met De 
Washand en bijbehorende privacy-
overeenkomst te tekenen. 
 



143794 Procesvoorstel locatie-
keuze woonwagen-
standplaatsen 

Wensink-Mateman, Dorine Besloten is de raad voor te stellen: 
1. kennis te nemen van het 

locatieonderzoek voor 
woonwagenstandplaatsen en uitgaan 
van de daaruit voortvloeiende vijf 
locaties 

2. in samenwerking met Viverion één of 
meerdere locaties, zoals onder 1 
genoemd, uit te werken tot een 
concreet plan dat de basis vormt voor 
het op te stellen bestemmingsplan 

3. de resultaten van de samenwerking 
met Viverion, waaronder de definitieve 
locatiekeuze(s), opnieuw voor te 
leggen aan de raad van 22 juni 2021 

4. een budget van € 50.000,- 
beschikbaar te stellen uit de algemene 
reserves voor de uitrol van dit proces 
inclusief procedures en 
participatietraject 

 
145446 Budgetrecht Tozo en TONK Tadema, Hans Besloten is met inachtneming van enkele 

aanpassingen de raadsbrief vast te stellen en 
wethouder Scholten te mandateren voor het 
doen van de aanpassingen.  

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

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

 


