
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 20 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 
383243 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

376972 verkeerssituatie Wilson-
weg-Goorseweg in 
Diepenheim 
 

Meijer, John 
 

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en te 
versturen naar de raad. 

372516 Twents Fonds voor 
Vakmanschap 

Wichers Schreur, Evelien 
 

Besloten is: 
1. een samenwerkingsovereenkomst aan 

te gaan met de 14 Twentse gemeenten 
om de taken betreffende fonds-
verwerving, fondsbeheer en uitvoering 
Twents Fonds voor Vakmanschap vast 
te leggen, waarbij de gemeente 
Enschede optreedt als uitvoerder van 
die taken namens de overige 
gemeenten; 

2. in te stemmen met het projectplan, de 
begroting en de dekking voor 2023.  

3. portefeuillehouder Meulenkamp 
mandaat te verlenen deze samen-
werkingsovereenkomst te ondertekenen 
en waar nodig eventuele verdere 
uitvoeringshandelingen te (laten) 
verrichten binnen de kaders van de 
onder 1 genoemde samenwerkings-
overeenkomst. 
 

379385 Specifieke uitkering 
ventilatie in scholen 
(Suvis): vaststelling brief 
aan Keender/Petrusschool 
Hengevelde 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is in te stemmen met de brief waarin 
aan de stichting Keender voor de Petrus-
school te Hengevelde een subsidie wordt 
verleend op grond van de specifieke uitkering 
ventilatie in scholen (Suvis). 
 

370589 Stand van zaken 
beschermd wonen 
(inclusief centrumregeling) 

Kolkman, Sabrina 
 

Besloten is: 
1. de centrumregeling beschermd wonen 

niet in 2023 in te laten gaan, maar vanaf 
het moment dat de middelen beschermd 
wonen gedecentraliseerd worden (dat is 
naar verwachting 2024). 

2. de raadsbrief stand van zaken 
beschermd wonen vast te stellen en 
deze toe te zenden naar de 
gemeenteraad. 

 
 



372764 Toetsen kwaliteit en 
rechtmatigheid aanbieders 
Jeugdzorg 

de Groot, René 
 

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en 
aan de raad toe te zenden. 

 
 
Vastgesteld d.d. 10 januari 2023 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 


