
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 29 november 2022 
 
Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
H.J. Scholten 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
J. Rohaan-Vlijm 
J. Marinus, loco-secretaris 
 
Afwezig: 
drs. D. Lacroix 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
365132 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

344763 Voortgang Asbestbodem-
saneringsopgave 2023-
2030 

Nijhuis, Joost 
 

Besloten is: 
1. de samenwerkingsovereenkomst 

Asbestbodemsaneringsopgave 2023-
2030 vast te stellen en wethouder 
Scholten te machtigen deze namens de 
gemeente te ondertekenen op 
16 december 2022;  

2. het Vrijwillig Programma Asbestbodem-
sanering (VPA) gemeente Hof van 
Twente vast te stellen om deel te nemen 
aan de samenwerking en daarmee 
aanspraak te maken op de dienst-
verlening van projectbureau BAS en de 
door het Rijk ter beschikking gestelde 
middelen;  

3. het projectbureau BAS te machtigen en 
mandateren om namens de gemeente 
op te treden als opdrachtgever. 
 

326880 Nadere afspraken over de 
inzameling van oud papier 
en karton (OPK) 

Agteresch, Eef 
 

Besloten is in te stemmen met de verlenging 
van de overeenkomst met Remondis voor 2 
keer 2 jaar (tot 1 januari 2027) en de extra 
kosten voor de inzameling van oud papier en 
karton, zijnde € 9,85 per ton 
 
De burgemeester besluit Twence volmacht te 
verlenen om het contract voor de inzameling 
van oud papier en karton met Remondis met 
2 keer 2 jaar te verlengen tot 1 januari 2027. 
Deze volmacht eindigt met het vaststellen van 
het contract. 
 



336315 Extra budget eenmalige 
subsidies 2023 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is: 
1. het in de subsidieregel “eenmalige 

subsidie cultuur, welzijn en sport Hof 
van Twente 2023” vastgestelde 
subsidieplafond te verhogen met 
€ 25.000; 

2. de raad voor te stellen om het subsidie-
plafond van € 25.000,- eenmalig te 
verhogen met € 25.000 zodat alle 
aanvragen, die passen binnen de 
subsidieregel voor de eenmalige 
subsidie voor dienstjaar 2023, 
toegekend kunnen worden; 

3. dit extra budget beschikbaar te stellen 
uit de algemene reserve. 
 

361764 Ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening Plasdijk 
6 Markelo 2022 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is: 
1. medewerking te verlenen aan het 

ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 
Hof van Twente, herziening Plasdijk 6 
Markelo 2022 (inclusief bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als 
zodanig gewaarmerkte verbeelding en 
regels ter inzage te leggen. 

2. te constateren dat een exploitatieplan 
niet nodig is, omdat het kostenverhaal 
anderszins is verzekerd. 

 
355291 Ondertekenen Regionale 

Woondeal Twente 
Wensink-Mateman, Dorine 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met de afspraken in de 

Regionale Woondeal Twente 
2. wethouder H. Rohaan volmacht te 

geven de Regionale Woondeal Twente 
te tekenen namens de gemeente Hof 
van Twente 

3. de gemeenteraad te informeren over de 
Regionale Woondeal Twente door 
middel van een raadsbrief met inacht-
neming van een aantal wijzigingen in 
deze raadsbrief. 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 6 december 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 


