
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 12 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 
250929 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
5 april 2022 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

249168 Onttrekking aan de 
openbaarheid van 
weggedeelten t.b.v. 
saneren NABO’s 

Meijer, John 
 

Besloten is: 
1. kennis te nemen van het feit dat de 

ontwerp-onttrekkingsbesluiten van de 
NABO-locaties waarvoor dit nodig is 
(Grensweg West, IJsbaanweg, 
Wachtpostdijk en Zompepad) 
gedurende 6 weken ter inzage hebben 
gelegen en er geen zienswijzen zijn 
ingediend; 

2. kennis te nemen van het feit dat 
conform raadsbesluit 206955 hierdoor 
het nemen van het definitieve 
onttrekkingsbesluit aan het college van 
burgemeester en wethouders is 
gedelegeerd; 

3. te besluiten tot onttrekking aan de 
openbaarheid van het deel van de 
openbare weg t.p.v. de spoorovergang 
op de locaties Grensweg West, 
IJsbaanweg, Wachtpostdijk en 
Zompepad; zie bijlagen voor de kaartjes 
van de exacte weggedeelten; 

4. de gemeenteraad via de actieve 
informatieplicht over bovengenoemde 
punten te informeren. 

 
249834 Vaststellen bestemmings-

plan Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Proodsweg 7 Ambt Delden 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is de voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan "Buitengebied Hof 

van Twente, Proodsweg 7 Ambt Delden" 
gewijzigd vast te stellen zoals 
vastgelegd in het GML-bestand NL. 
IMRO.1735.BGxProodswg7-VS10 

2. de zienswijzennotitie "Buitengebied Hof 
van Twente, Proodweg 7 Ambt Delden" 
vast te stellen; 

3. gebruik te maken van de ondergrond 
GBKN NL. IMRO.1735.BGxProodswg7-
VS10; 

4. de geurgebiedsvisie en geurverordening 
vast te stellen; 

5. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 



249063 Deelname Leader 2023 - 
2027 

Pasman, Wilco 
 

Besloten is: 
1. de samenwerking LEADER Zuidwest 

Twente voort te zetten. 
2. medewerking te verlenen aan het 

opstellen van een LOS voor de periode 
2023-2027 

3. de rol als penvoerder opnieuw in te 
vullen 

4. procesgeld voor de uitvoering van de 
LOS te reserveren 

5. bovenstaande punten te bevestigen 
door de intentieverklaring te tekenen 
 

247755 Vaststelling 
bestemmingsplan 'Goor, 
herziening Grotestraat 91' 

Klompmaker, Jan 
 

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. te besluiten dat geen MER-rapportage 

nodig is voor de in het voorliggende 
bestemmingsplan opgenomen 
ontwikkeling 

2. het bestemmingsplan 'Goor, herziening 
Grotestraat 91' vast te stellen, zoals 
vastgelegd in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.GOxGrotestraat91-VS10 

3. gebruik te maken van de ondergrond 
GBKN 
o_NL.IMRO.1735.GOxGrotestraat91-
VS10 

4. geen exploitatieplan vast te stellen 
 

246652 Leerlingenprognoses 
primair onderwijs: 
instemmen met prognoses, 
maart 2022 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is: 
1. kennis te nemen de 

Leerlingenprognoses basisonderwijs, 
versie maart 2022; 

2. deze prognoses als richtlijn te gebruiken 
voor toekomstige besluitvorming voor 
onderwijshuisvesting; 

3. een exemplaar van de prognoses te 
verzenden naar de schoolbesturen 
primair en voortgezet onderwijs. 
 

252303 Voortgang opvang 
vluchtelingen Oekraïne 

Koetsier-Keizer, Janine 
 

Besloten is met inachtneming van enkele 
aanpassingen de raadsbrief vast te stellen en 
te versturen naar de raad. 
 

 
 
Vastgesteld d.d. 19 april 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 


