
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 26 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 
257055 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

252195 ENSIA Verantwoording 
2021 

Schloesser, Eric 
 

Besloten is: 
1. de raadsbrief, met inachtneming van 

een aantal aanpassingen, vast te stellen 
en aan te bieden aan de gemeenteraad. 

2. de ENSIA verantwoording 2021 vast te 
stellen en de hierbij behorende formele 
verantwoordingsdocumenten te 
ondertekenen. 

 
255078 Beslissing op bezwaar 

omgevingsvergunning/verk
eersbesluit aanleg 
parkeerplaatsen opladen 
elektrische voertuigen aan 
de Peckedammerstraat 3 
te Diepenheim 

Jonker-Raanhuis, Marion 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften over te nemen. 
2. het bezwaarschrift ongegrond te 

verklaren. 
3. de bestreden besluiten in stand te laten. 
4. betrokkene schriftelijk te informeren 
 

255048 Brief van WT5 aan 
Provincie over Provinciale 
omgevingsvisie 

Morsman, Lisa 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met de inhoud van het 

inputdocument voor de Provinciale 
Omgevingsvisie 

2. in te stemmen met de inhoud van de 
begeleidende brief aan het college van 
Gedeputeerde Staten 

 
253967 Beslissing op bezwaar 

omgevingsvergunning 
Pluimersdijk 1a, 
Diepenheim 

Jonker-Raanhuis, Marion 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften over te nemen. 
2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te 

verklaren. 
3. het bestreden besluit in stand te laten. 
4. betrokkenen schriftelijk te informeren 
 

219329 Aanvraag Tetem voor 
Plusprogramma Hof van 
Twente 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is € 3.500,- voor de jaren 2022 tot en 
met 2024 beschikbaar te stellen voor het 
Plusprogramma van Tetem uit het uitvoerings-
budget van de Gezonde Verbinding. 
 
 
 
 
 
 



255068 Beantwoorden schriftelijke 
vragen D66 en SP over 
sociale huurwoningen 

Wensink-Mateman, Dorine 
 

Besloten is de beantwoording van de 
schriftelijke vragen van SP en D66 vast te 
stellen 

 
 
Vastgesteld d.d. 3 mei 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 


