
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 25 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 
339363 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

338895 Raadsbrief Communicatie-
strategie 2022-2025 

Overbeeke, Janet 
 

Besloten is, met inachtneming van een aantal 
wijzigingen, de raadsbrief vast te stellen en 
aan te bieden aan de raad. 
 

315597 Visie Veilig werken, wonen, 
recreëren en samenleven 
in Hof van Twente 2023-
2026 
 

Stein, Freek 
 

Besloten is de raad voor te stellen het 
Veiligheidsbeleid "Veilig werken, wonen, 
recreëren en samenleven in Hof van Twente" 

332753 Beslissing op bezwaar 
omgevingsvergunning 
Hogedijk 3b te Markelo 
(fase 1) 

Beernink, Erna 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften (advieszaak 298406) 
over te nemen; 

2. het bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit onder aanvulling 
van de motivering in stand te laten; 

4. betrokkene schriftelijk te informeren. 
 

322779 Aanvraag tegemoetkoming 
in planschade als gevolg 
van het rechtskracht 
verkrijgen van het 
bestemmingsplan ‘Goor, 
herziening Jumbo e.o.’ dat 
de realisering van een 
supermarkt met 
parkeerterrein planologisch 
mogelijk heeft gemaakt 

Huisken, Tessa 
 

Besloten is: 
1. de aanvraag om tegemoetkoming in 

planschade toe te kennen conform het 
advies van de 
schadebeoordelingscommissie. 

2. verzoeker schriftelijk te informeren 
3. de schade te verhalen op de derde-

belanghebbende conform de gesloten 
planschadeovereenkomst van 
13 februari 2018. 

4. derde-belanghebbende schriftelijk te 
informeren 

 



335897 Omvang Huishoudelijke 
ondersteuning (Wmo2015) 

Koopman, Teun 
 

Besloten is, met inachtneming van enkele 
aanpassingen, 
1. de reikwijdte van Huishoudelijke 

ondersteuning te vergroten door ook tijd 
toe te kennen voor het schoonhouden 
van extra kamers in huis die niet in 
gebruik zijn als slaapkamer. 

2. de tijdnormering hiervoor vast te stellen 
op 2 minuten per kamer per week. 

3. hierbij een maximum te hanteren van 2 
extra kamers die niet in gebruik zijn als 
slaapkamer. 

4. de hierop aangepaste Beleidsregel 
Huishoudelijke ondersteuning 2022-2 
vast te stellen.  

5. de extra kosten, ad € 78.000,- op 
jaarbasis, mee te nemen als autonome 
ontwikkeling bij de 2e Berap 2022. 
 

332693 Evaluatie instellen 
Algemene Voorziening 
Wasverzorging 

de Groot, René 
 

Besloten is de raad door middel van een 
raadsbrief te informeren over de AV Was 
 

 
 
Vastgesteld d.d. 1 november 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


