
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 31 mei 2022 
 
Aanwezig: 
H.J. Scholten (voorzitter) 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
J. Rohaan-Vlijm 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
273352 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

270718 Ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, Pluimersdijk 7 
Diepenheim 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is: 
1. het ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Pluimersdijk 7 Diepenheim 
(inclusief bijlagen) overeenkomstig de 
bijbehorende en als zodanig gewaar-
merkte verbeelding en regels ter inzage 
te leggen. 

2. in te stemmen met de inhoud en het 
afsluiten van de exploitatie-
overeenkomst. 

 
267324 ontwerp wijzigingsplan 

Buitengebied Hof van 
Twente, Bentelerhaarweg 
1b Bentelo 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is: 
1. het ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Hof van Twente, wijziging 
Bentelerhaarweg 1b Bentelo (inclusief 
bijlagen) overeenkomstig de 
bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte verbeelding en regels ter 
inzage te leggen. 

2. de exploitatieovereenkomst te onder-
tekenen. 

3. het bijbehorende beeldkwaliteitsplan ter 
inzage te leggen. 

4. 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. 
 
 
 



257800 Vaststellen subsidieregels 
2023 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is: 
1. de subsidieregels Hof van Twente 2022 

per 1 januari 2023 in te trekken; 
2. de subsidieregels Hof van Twente 2023 

vast te stellen; 
3. organisaties die een subsidie van 

minder dan € 2.500 ontvangen, de 
mogelijkheid geven de subsidie aan te 
vragen d.m.v. een aanvraagformulier dat 
beschikbaar is via onze website. 

4. het financieel kader te verduidelijken 
 
 
Vastgesteld d.d. 7 juni 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 


