
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 1 maart 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 
236638 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
22 februari 2022 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

211611 Verbeterrapportage hack Kip, Jeroen 
 

Besloten is: 
1. de Verbeterrapportage hack met 

inachtneming van enkele aanpassingen 
vast te stellen 

2. het communicatieplan te actualiseren 
3. de raadsbrief met inachtneming van een 

toevoeging vast te stellen en aan de 
raad aan te bieden, gelijktijdig met de 
Verbeterrapportage en de brief van de 
AP 
 

233277 Schuldhulproute en 
Geldfit.nl 

Tadema, Hans 
 

Besloten is als gemeente Hof van Twente aan 
te sluiten bij Geldfit.nl van de Nederlandse 
Schuldhulproute 
 

235475 Nationaal programma 
onderwijs: inzet middelen 
2021 2023 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met de verdeling van de 

specifieke doeluitkering, die de 
gemeente ontvangt voor het Nationaal 
Programma Onderwijs, over de 
besturen van het primair en voortgezet 
onderwijs op basis van het aantal 
leerlingen op 1 oktober 2021; 

2. in te stemmen met de vaststelling van 
het bedrag van € 118 per leerling; 

3. in stemmen met de kaders, zoals 
vermeld onder 2 A. en C.; 

4. de portefeuillehouder onderwijs 
mandaat te verlenen om het 
restantbedrag ad € 13.000 aan NPO-
activiteiten te besteden; 

5. de financiële consequenties van dit 
voorstel in de 1e berap 2022 te 
verwerken. 

6. de raadsbrief vast te stellen en aan de 
raad aan te bieden 

 
 
 
 
 
 
 



229429 Continuering en 
bekostiging regionale 
SROI-aanpak per 2022 

Wichers Schreur, Evelien 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met continuering en 

bekostiging van de Twentse regionale 
SROI-aanpak per 2022 en verder; 

2. de aanpak jaarlijks te evalueren 
3. bij wijzigingen in de aanpak het college 

te consulteren 
4. voor 2022 de bijdrage van Hof van 

Twente van € 8.468,18 ten laste te 
brengen van FCL 66232010 / ECL 
29900. 
 

229428 Uitvoeringsplan en 
begroting Werkplein 
Twente 2022 

Wichers Schreur, Evelien 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het Uitvoeringsplan 

Werkplein Twente 2022. 
2. in te stemmen met de begroting voor 

Werkplein 2022. 
3. ter kennisgeving aan te nemen dat het 

Uitvoeringsplan ter vaststelling wordt 
voorgelegd in de afzonderlijke colleges 
en UWV.  

 
 
Vastgesteld d.d. 8 maart 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 
 


