
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 19 juli 2022 
 
Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
J. Rohaan-Vlijm 
drs. J. Marinus, loco-secretaris 
 
Afwezig: 
drs. D. Lacroix 
H.J. Scholten 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
298964 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
12 juli 2022 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

258868 beslissing op bezwaar 
tegen opleggen last onder 
dwangsom 

Müller, Lisette 
 

Besloten is conform het advies van de 
commissie bezwaarschriften, het 
bezwaarschrift dat is ingediend door Van der 
Hel advocaten namens cliënten, ongegrond te 
verklaren 
 

292031 Ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, Genselerweg 
29/31 Ambt Delden 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is: 
1. het ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Genselerweg 29/31 Ambt 
Delden (inclusief bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als 
zodanig gewaarmerkte verbeelding en 
regels ter inzage te leggen. 

2. akkoord te gaan met de inhoud en het 
sluiten van de exploitatie-overeenkomst. 

 
300383 Aanwijzen De Reiger in 

Delden als locatie voor 
tijdelijke noodopvang 
asielzoekersingen 

te Brinkhof, Gerda 
 

Besloten is: 
1. de bovenverdieping van Sporthal De 

Reiger in Delden aan te wijzen als 
locatie voor noodopvang asielzoekers. 

2. hiervoor de benodigde tijdelijke 
omgevingsvergunning voor het afwijken 
van het gebruik aan te vragen. 
 

297045 Voortgangsbericht 
Regiovisie Jeugdhulp 

van Geen, Lisanne 
 

Besloten is de raad te informeren door middel 
van een raadsbrief en het voortgangsbericht 
Regiovisie jeugdhulp. 
 

279506 Uitvoeringsplan Lokaal 
Preventieakkoord 

van Vlierberghe, Michelle 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het Uitvoeringsplan 

Lokaal Preventieakkoord 
2. in te stemmen met de begroting voor 

uitvoering Lokaal Preventieakkoord 
3. in te stemmen met het inzetten van 

gelden uit het uitvoeringsbudget 
Gezonde Verbinding voor uitvoering 
Lokaal Preventieakkoord in 2023 

 
 
 
 
 



292666 Beantwoorden schriftelijke 
vragen Gemeente 
Belangen over 
Woningtoewijzing 
 

Wensink-Mateman, Dorine 
 

Besloten is de beantwoording van de 
schriftelijke vragen vast te stellen. 

 
 
Vastgesteld d.d. 26 juli 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
M.M. Mengerink-Böllermann 

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

 


