
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 1 november 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 
344345 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

335245 Beantwoording schriftelijke 
vragen Gemeentebelangen 
Kaasplein Markelo 
 

van der Meer, Sytze 
 

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

337074 Vaststellen belasting-
verordeningen 2023 

Kütük, Mehmet 
 

Besloten is de raad, met inachtneming van 
enkele aanpassingen, voor te stellen de 
volgende belastingverordeningen voor 
2023 vast te stellen: 
1. Verordening lijkbezorgingsrechten 2023 
2. Verordening kwijtschelding 2023 en de 

daaruit volgende 1e wijziging 
programmabegroting 2023 

3. Verordening reinigingsheffingen 2023 
4. Verordening rioolheffing 2023 
5. Verordening toeristenbelasting 2023 
6. Verordening forensenbelasting 2023 
7. Verordening marktgelden 2023 
8. Havengeldenverordening 2023 

 
347541 beantwoording vraag CDA 

over opvragen interieur-
foto’s tbv WOZ-waarde 
bepaling 
 

van der Hoef, Jenneke 
 

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

318044 Vaststellen bestemmings-
plan 'Delden-Noord, 
herziening Molenstraat 24' 

Klieverik, Koen 
 

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan ‘Delden-Noord, 

herziening Molenstraat 24’ gewijzigd 
vast te stellen zoals vastgelegd in het 
GML-bestand 
NL.IMRO.1735.SDxMolenstr24-VS10. 

2. de ‘Zienswijzennotitie 
ontwerpbestemmingsplan Delden-
Noord, herziening Molenstraat 24’ vast 
te stellen. 

3. gebruik te maken van de ondergrond 
GBKN 
o_NL.IMRO.1735.SDxMolenstr24-VS10. 

4. geen exploitatieplan vast te stellen.  
 



332256 Ondersteuning bij armoede 
2023 

Wichers Schreur, Evelien 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen om in 2023 € 305.000,- in 

te zetten voor armoede, in de begroting 
2023, bestaande uit noodplan energie-
armoede € 225.000 en vroegsignalering 
€ 80.000.   

2. de maatregelen 2024 en daarvoor 
benodigde middelen verder uit te 
werken in een themanotitie. 

3. de gemeenteraad door middel van een 
raadsbrief te informeren 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 8 november 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 


