
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 1 februari 2022 
 
Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
H.J. Scholten 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
P. van Zwanenburg 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
229978 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

204024 BHV beheersing risico's Oost, Lieuwe 
 

Een voorgenomen besluit is genomen om: 
1. over te gaan tot de aanschaf en het 

onderhoud van een toekomstbestendige 
digitale oplossing voor BHV-signalering 
en alarmering; 

2. een wervingscampagne nieuwe BHV-
ers op te starten; 

3. de Ondernemingsraad (OR) conform 
artikel 27 lid 1 d van de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR) in deze 
instemming te vragen; indien zij akkoord 
gaan met het voorgenomen besluit dit 
besluit dan als een definitief besluit te 
beschouwen; 

4. de financiële consequenties van dit 
voorstel mee te nemen als autonome 
ontwikkeling bij de 1e Berap 2022. 
 

224871 Plan van aanpak 
ecologisch berm- en 
slootbeheer 

Roebert-ter Horst, Alie 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het plan van aanpak 

ecologisch berm en slootbeheer; 
2. de provincie te verzoeken de subsidie 

definitief toe te kennen en 
Gedeputeerde Staten het plan van 
aanpak toe te zenden. 

3. het persbericht aan te passen. 
 

211124 Exploitatieopzet Bentelo 
Buiten 

Oude Veldhuis, Bart 
 

Besloten is: 
1. de raad ter vaststelling de 

exploitatieopzet voor te leggen opdat 
het totaalkrediet voor het plan Bentelo 
Buiten beschikbaar komt. 

2. in te stemmen met de aankoop van de 
voor de ontsluitingsweg benodigde 
gronden. 

 
217838 Uitvoeringsplan 

Gladheidbestrijding 2021 - 
2022 

Oost, Lieuwe 
 

Besloten is: 
1. het Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 

2021 - 2022 met inachtneming van een 
aanpassing vast te stellen; 

2. het Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 
te publiceren in het Hofweekblad en op 
de gemeentelijke website 



226051 raadsvragen over 
besteding middelen 
energietransitie 
 

Koetsier-Keizer, Janine 
 

Besloten is met inachtneming van een 
aanpassing de beantwoording vast te stellen. 

217219 Integrale laadvisie 
gemeente Hof van Twente 

Von Heijden, Annika 
 

Besloten is: 
1. de Integrale Laadvisie Hof van Twente 

vast te stellen; 
2. de gemeenteraad voor te stellen om de 

Integrale laadvisie Hof van Twente vast 
te stellen; 

3. het Plaatsingsbeleid Hof van Twente 
vast te stellen; 

4. voor de uitvoering hiervan gedurende 
drie jaar (2022, 2023 en 2024), jaarlijks 
€ 23.500 beschikbaar te stellen en deze 
kosten mee te nemen als autonome 
ontwikkeling bij de eerste berap in 2022; 

5. in te stemmen met reservering binnen 
de SEV-gelden van maximaal €45.000 
voor een periode van 3 jaar om kosten 
voor mogelijk te plaatsen strategische 
laadpalen uit te dekken. 

6. zodra mogelijk te onderzoeken of de 
kosten uit het budget voor Energie-
transitie gedekt kunnen worden 
 

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

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

 
 
 


