
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 20 september 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 Besluit 
321575 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W  
d.d. 13 september 2022 
 

Meengs, Jacqueline 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

269752 Jaarverslag Archiefzorg en 
-beheer 2020 en 2021 

ten Dam, Petra 
 

Besloten is in te stemmen met het jaarverslag 
archiefzorg en -beheer en daarnaast het 
verslag ter kennisgeving aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
 

319815 DO Wilsonweg-Goorseweg 
in Diepenheim 

Meijer, John 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het de Reactienota 

VO Wilsonweg-Goorseweg; 
2. in te stemmen met het DO van de 

Wilsonweg-Goorseweg; 
3. in te stemmen met de realisatie van 

bovengenoemde DO en de geraamde 
kosten hiervan à € 136.000 voor 
maximaal € 85.000 laste te brengen van 
het exploitatiebudget Wegen 2022 en 
voor max. € 75.000 ten laste te brengen 
van het krediet GMP. 

 
319712 Ondernemers informeren 

over tarieven toeristen-
belasting 2023 

Kutuk, Mehmet 
 

Besloten is: 
1. de ondernemers in de toeristische 

sector schriftelijk te informeren over de 
verhoging tarieven toeristenbelasting 
2023 met € 0,05; 

2. de intentie uit te spreken om de nieuwe 
tarieven voor de komende vijf jaar (t/m 
2027) gelijk te houden. 

 
320293 aanvraag bijdrage 

Woningbouwimpuls Op 
Stoom 

Greven, Bart 
 

Besloten is in te stemmen met de voor-
liggende aanvraag voor de Woningbouw-
impuls 4e tranche en de aanbiedingsbrief 
hiervoor te versturen. 
 



317217 principeverzoek Kukelnest Zuijdweg, Frank 
 

Besloten is: 
1. een bestemmingsvlak op te nemen 

voorzien van een beperkt bebouwings-
percentage t.b.v. de flexibele invulling 
van de kinderboerderij; 

2. in het licht van de datum van inwerking-
treding van de Omgevingswet kan 
initiatiefnemer tot uiterlijk 1 oktober 2022 
een voorstel ontwerpbestemmingsplan 
indienen bij de gemeente, wil men nog 
van het bestaande recht gebruik maken. 
Na 1 oktober 2022 zal een omgevings-
plan moeten worden ingediend. Op dit 
moment zijn de exacte voorwaarden 
hiervoor nog niet bekend. 

 
320971 Strategische inkoop 

Jeugdhulp regio 
van Geen, Lisanne 
 

Besloten is: 
1. nu nog geen standpunt in te nemen op 

de in het BO Samen Twente van 
21 september geadviseerde 
beslispunten in afwachting van inzicht in 
randvoorwaarden o.a. van het Rijk; 

2. dit mede te delen in het BO Samen 
Twente van 21 september 2022. 

3.  
 
 
Vastgesteld d.d. 27 september 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 


