
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 11 oktober 2022 
 
Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM (digitaal) 
H.J. Scholten (voorzitter) 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
J. Rohaan-Vlijm 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
331179 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
4 oktober 2022 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

326684 Beantwoording schriftelijke 
raadvragen PvdA 
 

van der Meer, Sytze 
 

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

325959 Verdagen beslissing op 
bezwaar Driebelterweg 3 te 
Markelo 

Dubbers, Stefan 
 

Besloten is: 
1. de beslissing op bezwaar te verdagen 

met zes weken; 
2. betrokkenen schriftelijk te informeren. 
 

321412 Programmabegroting 2023 Robben, Lisanne 
 

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. de programmabegroting 2023 "Aan de 

slag met Actief Noaberschap " vast te 
stellen. 

2. de geactualiseerde grondexploitaties 
Marke 3 en Bentelo Buiten vast te 
stellen en de hiervoor benodigde 
kredieten beschikbaar te stellen via de 
9e begrotingswijziging van de 
programmabegroting 2022. 

3. twee reserves ter dekking van de 
kapitaallasten voor het zwembad 
Markelo in te stellen, zijnde: 
a. een Afschrijvingsreserve verbouw 

bergingen en daarin € 138.000 te 
storten 

b. een Afschrijvingsreserve 
parkeervoorziening en daarin 
€162.000 te storten. 

 
310113 Dienstverlening Stadsbank Kok, Yvonne 

 
Besloten is: 
1. in te stemmen met variant 1, dienst-

verlening ontzorging, in uitvoering van 
een klant- en resultaatgerichte schuld-
hulpverlening van de Stadsbank met 
ingang van 1 januari 2023. 

2. in te stemmen met een evaluatie 
moment na 2 jaar en indien mogelijk af 
te schalen naar variant 2, hybride 
dienstverlening.  

3. in te stemmen met een financiële 
bijdrage voor doorontwikkeling naar een 
klant- en resultaatgerichte dienst-
verlening van € 36.000,- bovenop de 
bestaande budgetten. 



326997 Convenant Regionaal 
Expertteam Overijssel 

van Geen, Lisanne 
 

Besloten is: 
1. het Convenant Regionaal Expertteam 

Overijssel vast te stellen 
2. zorg te dragen voor aanwezigheid van 

gemachtigde wethouder op 12 oktober 
2022 voor ondertekening van dit 
convenant. 

3. wethouder Rohaan te machtigen het 
Convenant Regionaal Expertteam 
Overijssel te ondertekenen. 

 
 
Vastgesteld d.d. 18 oktober 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 


