
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 13 december 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 
376347 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
6 december 2022 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

374364 Beantwoording 
raadsvragen m.b.t. 
paasvuren en stikstof 

Bongers, Lisette 
 

Besloten is de beantwoording van de 
schriftelijke vragen vast te stellen met 
inachtneming van een aanvulling. 
 

370540 Beantwoording schriftelijke 
vragen In Beweging over 
de verkeerssituatie in 
Diepenheim 
 

Meijer, John 
 

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

370477 Beantwoording schriftelijke 
vragen GB verkeerssituatie 
Goorseweg/Wilsonweg 
Diepenheim 
 

Meijer, John 
 

Besloten is de beantwoording van de 
schriftelijke vragen vast te stellen 

362529 Spoorpark Goor, DO 
Roerdompstraat/Van 
Kollaan en VO Spoorpark 

Nijhuis, Joost 
 

Besloten is: 
1. het Definitief Ontwerp (DO) Roerdomp-

straat/Van Kollaan van het klimaat-
adaptief inrichten van de straten, 
riolering en parkeerplaatsen vast te 
stellen; 

2. het Voorlopig Ontwerp (VO) van de 
biodiverse, klimaatadaptieve, duurzame 
en circulaire inrichting en aanleg 
Spoorpark vast te stellen; 

3. de benodigde budgetten definitief toe te 
kennen en ter beschikking te stellen; 

4. een uitvoeringsovereenkomst recon-
structie Roerdompstraat/Van Kollaan 
aan te gaan met Aannemingsmaat-
schappij Twentse Weg- en Waterbouw 
(TWW) als appendix 5a van de 
overeengekomen bouwteamovereen-
komst; 

5. de afdelingsmanager Leefomgeving 
volmacht te verlenen voor het 
ondertekenen van de uitvoerings-
overeenkomsten (reconstructie en 
spoorpark) mits passend binnen de 
toegekende budgetten; 

6. de gemeenteraad door middel van een 
raadsbrief te informeren over de 
opdrachtverlening in verband met het 
aangaan van een opdracht boven de 
€ 500.000. 



370309 Ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Herikerweg 31 Markelo 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is: 
1. akkoord te gaan met de inhoud en het 

sluiten van de exploitatie-overeenkomst. 
2. het ontwerp bestemmingsplan Buiten-

gebied Hof van Twente, herziening 
Herikerweg 31 (inclusief bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als 
zodanig gewaarmerkte verbeelding en 
regels ter inzage te leggen. 

3. het bijbehorende beeldkwaliteitsplan ter 
inzage te leggen. 

4. te constateren dat uit de mer-aanmeld-
notitie voldoende is gebleken dat de 
voorgenomen ontwikkeling zoals 
beschreven in de notitie niet zal leiden 
tot belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu en dat om die reden geen 
milieueffectrapport behoeft te worden 
gemaakt 
. 

366577 Indexatie tarieven HO 2023 Ikink, Neelke 
 

Besloten is: 
1. het voornemen uit te spreken om per 

1 januari 2023 op grond van de Wmo 
2015, de AMvB reële prijs en de 
afgesloten contracten de volgende 
tarieven te hanteren:  
 € 31,46 per uur (HO basis zonder 

regie); 
 € 34,15 per uur (HO met regie) 

2. de extra kosten op te nemen bij de 1e 
Berap 2023 als autonome ontwikkeling 
 

352883 Prestatieafspraken 2023 
met Stichting Wonen 
Delden en Stichting 
Viverion 

Wensink-Mateman, Dorine 
 

Besloten d.d. 12 december 2022 is: 
1. in te stemmen met de geformuleerde 

prestatieafspraken met stichting 
Viverion en stichting Wonen Delden 
voor het jaar 2023 

2. wethouder Rohaan volmacht te geven 
de afspraken te ondertekenen op 12 
december 2022 

3. na de ondertekening de raad hierover te 
informeren 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 20 december 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 
 
 


