
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 4 oktober 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 
326713 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

318964 Aanwijzingsbesluit Woo-
contactpersoon 

Dubbers, Stefan 
 

Besloten is: 
1. met terugwerkende kracht tot 1 mei 

2022 als contactpersonen op grond van 
artikel 4.7 van de Wet Open Overheid 
aan te wijzen: de medewerkers van het 
Serviceteam, afdeling Bedrijfsvoering; 

2. het aanwijzingsbesluit contactpersonen 
Wet Open Overheid vast te stellen; 

3. get bevoegdhedenregister Gemeente 
Hof van Twente 2020 met 
terugwerkende kracht tot 1 mei 2022 
aan te passen, in zoverre dat daar waar 
Wet openbaarheid van Bestuur staat, 
Wet Open Overheid gelezen dient te 
worden. 

 
242475 Actualisatie APV 

Gemeente Hof van Twente 
de Groene, Anouk 
 

Besloten is de raad voor te stellen; 
1. de APV Gemeente Hof van Twente 

2023 vast te stellen. 
2. de huidige APV Gemeente Hof van 

Twente 2021 in te trekken. 
3. in het geval de Omgevingswet later in 

werking treedt dan op 1 januari 2023 de 
aanpassingen in de APV, die niet 
specifiek over de Omgevingswet gaan, 
wel doorgang te geven en in te 
stemmen met afdeling 16 van deze APV. 
Deze afdeling gaat over ondermijning. 

 
315765 Kwaliteitsverordening 

Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving 
Hof van Twente 2023 

de Groene, Anouk 
 

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. de Kwaliteitsverordening 

Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving Hof van Twente 2023 vast 
te stellen. 

2. de huidige Kwaliteitsverordening 
Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving Hof van Twente 2017 in te 
trekken 

 



321421 Tweede 
bestuursrapportage 2022 

Robben, Lisanne 
 

Besloten is, met inachtneming van een kleine 
aanvulling, de raad voor te stellen: 
1. de tweede bestuursrapportage 2022 

inclusief de autonome ontwikkelingen 
2022-2026 vast te stellen; 

2. de 7e programmawijziging van de 
programmabegroting 2022 vast te 
stellen; 

3. een bestemmingsreserve afschrijving 
Spoorpark in te stellen ter dekking van 
de kapitaallasten en € 723.000 te 
storten. 

 
321419 Jaarstukken 2020 en 2021 Robben, Lisanne 

 
Besloten is de raad voor te stellen: 
1. de jaarstukken (jaarrekening 2020 en 

jaarverslag en jaarrekening 2021) vast 
te stellen. 

2. de gerealiseerde rekeningresultaten 
2020 en 2021, zijnde € 967.890 en 
€ 5.534.826, te storten in de Algemene 
Reserve. 

3. de 8e wijziging van de programma-
begroting 2022 vast te stellen. 

 
323518 Standpunt innemen over 

het principeverzoek van 
Wind voor Buren. 

ter Braak, Guido 
 

Besloten is te kiezen voor optie 3, d.w.z. nog 
geen uitspraak te doen in afwachting van het 
RIVM onderzoek. 
 

318381 Subsidieverzoek Stichting 
De Pol voor het plan 
"Bentelo Bewegend 
Ontmoeten". 

de Groot, René 
 

Besloten is aan Stichting de Pol een 
incidentele subsidie toe te kennen voor het 
plan "Bentelo Bewegend Ontmoeten" tot een 
bedrag van € 20.000 en de kosten ten laste te 
brengen van het budget "afwegingskader 
sociale initiatieven". 
 

324969 Beantwoorden vragen 
PvdA raadsvergadering 13 
september 2022 

Kutuk, Mehmet 
 

Besloten is de antwoorden op de door PvdA 
gestelde vragen vast te stellen en aan de raad 
aan te bieden. 
 

 
 
Vastgesteld d.d. 11 oktober 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 


