
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 5 april 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 
249333 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

221854 Afvalstoffenverordening Agteresch, Eef 
 

Besloten is, vanwege de invoering van de 
Omgevingswet, 
1. de raad voor te stellen de Afvalstoffen-

verordening 2023 vast te stellen 
2. het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen-

verordening 2023, behorend bij de 
Afvalstoffenverordening 2023 vast te 
stellen. 

3. het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen-
verordening 2022, behorend bij de 
Afvalstoffenverordening 2017 (huidige 
verordening) vast te stellen. 
 

242015 Beslissing op bezwaar last 
onder dwangsom 
Genselerweg 31 te Ambt 
Delden 

Beernink, Erna 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie bezwaar-

schriften (advieszaak 219689) over te 
nemen; 

2. het bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit onder wijziging 
van de begunstigingstermijn in stand te 
laten; 

4. verzoek tot proceskostenvergoeding af 
te wijzen; 

5. betrokkene schriftelijk te informeren. 
 

247728 Erfgoedverordening 2022 
gemeente Hof van Twente 

Kramer, Michel 
 

Besloten is de raad voor te stellen, vanwege 
de invoering van de Omgevingswet, de 
Erfgoedverordening 2022 gemeente Hof van 
Twente vast te stellen en deze te voorzien van 
een was/wordt-lijst. 
 

247578 Vaststellen bestemmings-
plan Buitengebied Hof van 
Twente, wijziging 
Stoevelaarsweg 19 
Markelo 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is: 
1. het bestemmingsplan "Buitengebied Hof 

van Twente, wijziging Stoevelaarsweg 
19 Markelo" zoals opgenomen in het 
bestand 
NL.IMRO.1735.BGxStoevelaarsweg 19-
OP10 ongewijzigd vast te stellen; 

2. het beeldkwaliteitsplan "Stoevelaarsweg 
19 Markelo" ongewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen 
 



242431 Versterking samenwerking 
Leerplicht – Regionale 
Meld- en Coördinatiefunctie 
(RMC)in Twente 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het voorstel 

‘Versterking samenwerking leerplicht 
(LP) – Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie (RMC) in Twente" 
inclusief de daarin opgenomen 
beslispunten; 

2. kennis te nemen van de stand van 
zaken Twentse Belofte; 

3. de raad te informeren door middel van 
een raadsbrief. 

 
 
Vastgesteld d.d. 12 april 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 


