
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 29 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 
246987 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

244236 Beslissing op bezwaar 
tegen een besluit oplegging 
last onder dwangsom 
(Kuipersweg 6 te Ambt 
Delden) 

Beernink, Erna 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften (kenmerknummer 
232475) tot het ongegrond verklaren 
over te nemen; 

2. de bezwaarschriften ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren; 

3. verzoeken om vergoeding van kosten 
van rechtsbijstand af te wijzen; 

4. betrokkenen schriftelijk te informeren 
 

243864 Beantwoording schriftelijke 
vragen D66 over 
drinkwater 
 

Hazenkamp, René 
 

Besloten is de beantwoording van de 
schriftelijke vragen van D66 over 
drinkwatervoorziening vast te stellen. 

232305 schriftelijke vragen: niet 
terugplaatsen vuilnis-
bakken buitengebied 
 

Agteresch, Eef 
 

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

244224 Samenwerkingsverband 
Primair onderwijs Twente 
Oost, SWV 23.02: 
ondersteuningsplan 2022-
2027: Samenwerken aan 
inclusiever onderwijs, OGO 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is: 
1. In te stemmen met het concept 

Ondersteuningsplan Samenwerkings-
verband Twente Oost Primair onderwijs 
(Samenwerken aan inclusiever 
onderwijs); 

2. de portefeuillehouder onderwijs te 
mandateren om hierover in het op 
overeenstemming gericht overleg een 
besluit te nemen. 
 



243939 Beslissing op bezwaar 
omgevingsvergunning 
Kade Delden 

Koopman, Rene 
 

Besloten is: 
1. de bezwaren gericht tegen het besluit 

van 21 juli 2021, niet ontvankelijk te 
verklaren. 

2. het bezwaar van de heer/mevrouw 
L. Bosch, gericht tegen het besluit van 
23 september 2021, ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren. 

3. het bezwaar van de Stichting 
Omgevingsrecht, gericht tegen het 
besluit van 23 september 2021, niet 
ontvankelijk te verklaren. 

4. de bezwaren van de heer/mevrouw 
J.H.M. Spoolder, M.H.J. Lammersen, 
J.A.C. Westerhof, A. Visch, 
M. Westerhof, R.J. Westerhof en 
D.B.H. Koop, gericht tegen het besluit 
van 23 september 2021, niet 
ontvankelijk te verklaren. 

5. betrokkenen schriftelijk te informeren 
 

241427 Samenwonen op proef Wichers Schreur, Evelien 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met een proef op het 

gebied van proefsamenwonen, 
gedurende een jaar, van april 2022 t/m 
maart 2023 

2. de raad door middel van een raadsbrief 
te informeren over deze proef. 

 
246890 Beleidsregels eenmalige 

energietoeslag 2022 
gemeente Hof van Twente 

Tadema, Hans 
 

Besloten is: 
1. de Beleidsregels eenmalige 

energietoeslag 2022 gemeente Hof van 
Twente vast te stellen. 

2. door middel van de actieve 
informatieplicht de gemeenteraad op de 
hoogte te stellen. 

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

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

 
 


