
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 15 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 
353894 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
8 november 2022 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

332009 Beslissing op bezwaar 
tegen opleggen last onder 
dwangsom 

Dubbers, Stefan 
 

Besloten is conform het advies van de 
commissie bezwaarschriften, het 
bezwaarschrift dat is ingediend door Kukolja 
Juridisch Consult namens de heer R.M. 
Ravelli, ongegrond te verklaren. 
 

354056 Portefeuilleverdeling 
Informatieveiligheid - ICT 

Lacroix, Dennis 
 

Besloten is met ingang van 15 november 
2022 de volgende portefeuilleverdeling te 
hanteren: 
 portefeuille ICT: Harry Scholten 
 portefeuille Informatieveiligheid: Ellen 

Nauta-van Moorsel 
en het Seniorenconvent en de ICT 
auditcommissie hierover te informeren. 
 

324266 Bomenverordening Hof van 
Twente 2022 

Roebert-ter Horst, Alie 
 

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. de Bomenverordening gemeente Hof 

van Twente 2022 vast te stellen 
2. de grenzen voor de bebouwde kom 

'houtopstanden' vast te stellen 
 

343940 Vaststellen verordening 
OZB en legesverordening 
2023 

Kütük, Mehmet 
 

Besloten is de raad voor te stellen om de 
volgende belastingverordeningen vast te 
stellen: 
1. Verordening onroerende-

zaakbelastingen 2023 
2. Legesverordening 2023 
 

335325 Toekomstvisie 
Routenetwerken Twente 

Kleywegt, Renée 
 

Besloten is: 
1. het toekomstbestendige scenario 

(scenario 3) vast te stellen 
2. dit besluit op 7 december a.s. bestuurlijk 

te bekrachtigen in Recreatieschap 
Twente 

3. hiervoor structureel €25.000 extra op te 
nemen in de begroting. Dit bedrag is in 
Programmabegroting 2023 al 
gereserveerd. 

4.  



348497 Overschrijving standplaats 
Verdriet op nieuwe 
eigenaar in afwijking van 
beleid en verlenen 
standplaatsvergunning 
voor de jaren 2025, 2026 
en 2027 

Bongers, Lisette 
 

Besloten is: 
1. op grond van artikel 15 lid 4 af te wijken 

van artikel 15 lid 2 en 3 van het 
Standplaatsenbeleid 2016 en de 
standplaatsvergunning van Vishandel 
Verdriet/World Seafish m.i.v. 1 januari 
2023 over te schrijven op naam van 
Othniel Cornelis Holland. 

2. een standplaatsvergunning te verlenen 
voor de jaren 2025, 2026 en 2027 

 
344434 Pax Kinderhulp Kok, Yvonne 

 
Besloten is Kledingbank & Speelgoed Huys 
Hof van Twente een bijdrage te verstrekken 
ad € 3.210,- voor de periode van 1 oktober 
2022 tot 1 juli 2023 in de programmakosten 
waaronder inrichting van de winkel, 
vervanging van inventaris en aanschaf van 
goederen voor de minima in Hof van Twente. 
  

286064 Beleidsregels individuele 
studietoeslag 

Kok, Yvonne 
 

Besloten is: 
1. de beleidsregels studietoeslag vast te 

stellen met terugwerkende kracht per 1 
april 2022 onder intrekking van de 
verordening individuele studietoeslag 
Participatiewet 2015 

2. voor kennisgeving aan te nemen dat 
reeds bepaald is wie onder het 
overgangsrecht valt en dat hieraan 
uitvoering is gegeven. 

3. af te zien van Medisch advies indien 
aanvrager over toelatingsbewijs 
speciaal onderwijs beschikt. 

 
 
Vastgesteld d.d. 22 november 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 


