
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 19 april 2022 
 
 

De besluitenlijst van de vergadering van B&W 
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 
253958 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

243896 Raadsbrief IBT beeld 2022 
(Interbestuurlijk Toezicht 
Provincie Overijssel) 
 

Kip, Jeroen 
 

Besloten is in te stemmen met de raadsbrief 
IBT en deze aan de raad aan te bieden 

241683 Aanvragen subsidie 
coronacompensatie cultuur 
en welzijn Hof van Twente 
over de periode 1 april t/m 
31 december 2021 
 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is in te stemmen met de besluiten op 
de aanvragen om subsidie 
coronacompensatie cultuur en welzijn, 2e 
tranche. 

233826 Integraal uitvoeringsplan 
openbare ruimte 2022 - 
2025 

Oost, Lieuwe 
 

Besloten is: 
1. het integraal uitvoeringsplan openbare 

ruimte 2022 - 2025 voor het 
uitvoeringsjaar 2022 vast te stellen; 

2. de reeds beschikbare financiële 
middelen voor de uitvoering in 2022 in 
te zetten. 

 
253363 Beantwoording raads-

vragen Achterveldweg 2 
Diepenheim 
 

Tichelaar, Arjan 
 

Besloten is de antwoorden op de vragen van 
D66 vast te stellen en te verzenden naar de 
raad. 

251925 Ontwerp verklaring van 
geen bedenking voor het 
plaatsen van teeltonder-
steunende voorzieningen. 

Jannink, Gijs 
 

Besloten is: 
1. de gemeenteraad voor te stellen de 

ontwerp 'verklaring van geen 
bedenkingen' (VVGB) niet af te geven 
voor uitbreiding van een kwekerij en het 
plaatsen van teeltondersteunende 
voorzieningen aan de Kieftenweg 2 in 
Ambt Delden; 

2. de raad voor te stellen deze weigering 
van een VVGB als definitief besluit aan 
te merken als geen zienswijzen worden 
ingediend. 

3. voor onderhavige situaties beleid te 
formuleren.  
 
 
 
 
 
 
  



250402 Beslissing op bezwaar 
omgevingsvergunning 
Klompmakersweg Markelo 

Koopman, Rene 
 

Besloten is: 
1. het bezwaar van de heer Dr. H.A. de 

Haan en de heer drs. P.F.M. Fokkink, 
gericht tegen het besluit van 23 
september 2021, ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren, onder 
aanvulling van de motivering.  

2. betrokkenen schriftelijk te informeren 
 

250961 Kinderopvang: Werkwijze 
Gecombineerde peuter-
/kleuteropvang ter 
bevordering doorgaande 
lijn kinderopvang naar 
onderwijs 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is in te stemmen met de werkwijze 
Gecombineerde peuter-/kleuteropvang ter 
bevordering van de kwaliteit van de 
doorgaande lijn van kinderopvang naar 
onderwijs. 

 
 
Vastgesteld d.d. 26 april 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 


