
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 21 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 
286110 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

283284 Aanvraag coronaschade 
Kunstvereniging 
Diepenheim 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is de subsidie coronaschade ten 
bedrage van € 7.957,- aan de Kunstvereniging 
toe te kennen. 
 

282005 vragen SP-fractie 
gebrekkige asbest-
communicatie Hof van 
Twente 
 

Bolink, Jolanda 
 

Besloten is met inachtneming van een aantal 
aanpassingen de beantwoording vast te 
stellen. 

267409 Realisatie toegangsweg 
met uitrit en het kappen 
van bomen aan de 
Driebelterweg 3 in Markelo 

ter Braak, Guido 
 

Besloten is: 
1. de omgevingsvergunning te verlenen en 

de aanvrager en zijn gemachtigde 
hiervan schriftelijk in kennis te stellen 
door middel van brief en beschikking; 

2. de schrijver van de ingekomen brief met 
bedenkingen een kopie toe te zenden 
van de verleende omgevingsvergunning 

 
279357 Vaststelling subsidie 2021 

Welzijnsinstelling Salut 
de Groot, René 
 

Besloten is: 
1. de subsidie over het jaar 2021 vast te 

stellen op het verleende bedrag van 
€ 1.740.404,00. 

2. onder toepassing van de hardheids-
clausule van artikel 19 lid 1 van de 
Algemene subsidieverordening toe te 
staan dat, door de vorming van de in de 
jaarrekening per 31-12-2021 
opgenomen bestemmingsreserves tot 
een totaalbedrag van € 247.146,- het 
eigen vermogen meer bedraagt dan 
10% van het verleende subsidiebedrag. 

3. in de vaststellingsbeschikking over 2021 
de in het bestuurlijk overleg gemaakte 
afspraak op te nemen dat in 2022 tot 
besteding van de in 2021 aan de 
bestemmingsreserve toegevoegde 
middelen moet worden gekomen. 

 
 
 
 
 
 



274506 Vervolg Good goan 
Markelo, motie Pilot 
Omgekeerd Toetsen 

de Groot, René 
 

Besloten is: 
1. door middel van het vaststellen van het 

plan van aanpak/de startnotitie Good 
goan 2.0 "Samen Indiceren" te starten 
met deze pilot per 1 juni 2022. 

2. hiermee invulling te geven aan de door 
de raad aangenomen in november 2022 
aangenomen motie "Pilot Omgekeerd 
Toetsen". 

3. de raad door middel van een raadsbrief 
hierover te informeren 
 

277616 Voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE): extra inzet 
VVE-middelen 2022: extra 
uren pedagogisch 
medewerkers voor 
ouderbetrokkenheid/overdr
acht naar onderwijs en 
aanschaf materialen VVE 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is: 
1. tot de inzet van extra middelen, begroot 

op ongeveer € 50.000, voor kwaliteits-
verbetering in de Voor- en vroeg-
schoolse educatie (VVE) voor de reste-
rende periode van 2022; 

2. dat aan de voorwaarden zoals in de bij-
lage waarin onder andere staat dat de 
middelen moeten worden aangewend 
voor ouderbetrokkenheid en overdracht 
VVE-peuter richting primair onderwijs 
moet worden voldaan. 

3. ouderbetrokkenheid en overdracht VVE-
peuter richting primair onderwijs structu-
reel opgenomen worden in het pro-
gramma VVE. 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 27 juni 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


