
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 10 mei 2022 
 
Aanwezig: 
H.J. Scholten (voorzitter) 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
P. van Zwanenburg 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM (schriftelijke deelname) 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
262989 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
3 mei 2022 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

244180 Begunstigingstermijn De 
Strookappe 24 te Delden 

Beernink, Erna 
 

Besloten is: 
1. de begunstigingstermijn niet te 

verlengen/aan te passen; 
2. betrokkene schriftelijk te informeren 
3.  

249859 Algemene subsidie-
verordening 2022 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is de raad voor te stellen de 
algemene subsidieverordening vast te stellen 
 

262565 ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Larenseweg 38 Markelo 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is: 
1. het ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Larenseweg 38 (inclusief 
bijlagen) overeenkomstig de 
bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte verbeelding en regels ter 
inzage te leggen. 

2. het bijbehorende beeldkwaliteitsplan ter 
inzage te leggen. 

3. te constateren dat uit de mer-
aanmeldnotitie voldoende is gebleken 
dat de voorgenomen ontwikkeling zoals 
beschreven in de notitie niet zal leiden 
tot belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu en dat om die reden geen 
milieueffectrapport behoeft te worden 
gemaakt. 

 
260491 Ontwerpbegrotingen 

gemeenschappelijke 
regelingen 2023 

te Molder, Jeroen 
 

Besloten is: 
1. kennis te nemen van de ontwerp-

begrotingen 2023 en (voorlopige) 
jaarstukken 2021 van de gemeen-
schappelijke regelingen SamenTwente, 
Recreatieschap Twente, Veiligheids-
regio Twente, Omgevingsdienst Twente, 
SWB Midden Twente, Stadsbank Oost 
Nederland en Openbaar Lichaam 
Crematoria Twente. 

2. de stukken door te sturen naar de raad 
met een advies omtrent zienswijzen op 
de ontwerpbegrotingen 2023 waarbij ten 
aanzien van de Begroting 2023 van 
Samen Twente wordt voorgesteld een 
zienswijze in te dienen. 
 



246594 Gewijzigd vaststellen 
bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Rijssenseweg 18 Markelo 

Overbeek, Jeroen 
 

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. geen exploitatieplan vast te stellen. 
2. de ingediende zienswijze ontvankelijk te 

verklaren en gedeeltelijk over te nemen, 
overeenkomstig het bepaalde in de 
zienswijzennotitie;  

3. gewijzigd vast te stellen het 
bestemmingsplan Buitengebied Hof van 
Twente, herziening Rijssenseweg 18 
Markelo (inclusief bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als 
zodanig gewaarmerkte verbeelding en 
regels, zoals tevens vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.1735.BGxRijsswg18-
VS10. 

4. aan Gedeputeerde Staten van 
Overijssel te verzoeken om te verklaren, 
dat zij geen bezwaar hebben tegen 
eerdere bekendmaking van de vast-
stelling dan de termijn van zes weken 
genoemd in artikel 3.8 lid 4 van de Wet 
Ruimtelijke ordening.  
 

233489 St. Openbaar primair 
onderwijs Hof van Twente: 
Begroting 2022, meerjaren-
begroting 2023-2024 
 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is de raad voor te stellen geen 
zienswijze tegen de meerjarenbegroting 2023-
2024 in te dienen 

262375 Regionale samenwerking 
doelgroepenvervoer 

Kolkman, Sabrina 
 

Besloten is: 
1. niet mee te doen met de regionale 

aanbesteding doelgroepenvervoer met 
startdatum 1 juli 2023; 

2. per 1 juli 2023 te stoppen met de 
regionale samenwerking op het gebied 
van doelgroepenvervoer, d.w.z. 
a. per 1 juli 2023 te stoppen met het 

regionaal georganiseerde callcenter 
regiotaxi en deze taak per juli 2023 
te beleggen bij vervoerder 
Witteveen. 

b. per 1 juli 2023 te stoppen met het 
regionaal georganiseerde Data-
knooppunt en samen met vervoerder 
Witteveen een vervangend systeem 
te implementeren. 

c. per 1 juli 2023 niet meer mee te 
doen met de ondersteuning vanuit 
het OZJT. 

 
 
Vastgesteld d.d. 17 mei 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 
 


