
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 14 juni 2022 
 
Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
H.J. Scholten 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
J. Rohaan-Vlijm 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
281907 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
7 juni 2022 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

277511 Beslissing op bezwaar 
besluit tot verlengen 
beslistermijn verzoek om 
handhaving bij Kooimaten 
3 te Goor. 

Jonker-Raanhuis, Marion 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

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

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

 
279555 Zomerbrief 2022 Klein Tank, Richard 

 
Besloten is met inachtneming van een aantal 
wijzigingen de zomerbrief met bijlagen aan de 
raad aan te bieden. 
 

283513 Verzoek om uitstel 
financiële verantwoording 
2020-2021 

Klein Tank, Richard 
 

Besloten is in te stemmen met het verzoek 
aan de minister van BZK om uitstel van 
toezenden financiële verantwoording 2020 en 
2021 en GS van Overijssel hierover te 
informeren. 
 

281970 Beantwoording schriftelijke 
vragen PvdA over sloop De 
Stoevelaar in Goor 

ter Braak, Guido 
 

Besloten is de beantwoording van de 
schriftelijke vragen van de PvdA-fractie vast te 
stellen en te versturen aan de raad. 
 

278234 Ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, Veegplan 2021 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is 
1. het ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 
2021 ter inzage te leggen; 

2. de bijbehorende ontwerp 
beeldkwaliteitsplannen ter inzage te 
leggen; 

3. te constateren dat uit de aanmeldnotitie 
MER blijkt dat er geen MER-procedure 
doorlopen hoeft te worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



284208 Raadsbrief 
vluchtelingen/statushouder
s 

te Brinkhof, Gerda 
 

Besloten is met inachtneming van een aantal 
aanpassingen: 
1. de raadsbrief vast te stellen en aan de 

raad aan te bieden 
2. de "Beantwoording vragen van RTV 

Oost met betrekking tot kosten opvang 
Oekraïense vluchtelingen" vast te 
stellen 

 
 
Vastgesteld d.d. 21 juni 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


