
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 14 september 2021 
 
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 
200500 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
7 september 2021 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

202305 Visie regievoering I&A Klein Tank, Richard/ 
Heij, Wim 

Besloten is de raad voor te stellen de visie 
Regievoering I&A Hof van Twente, die door 
het bureau CLM is uitgebracht en door ons 
college is overgenomen, vast te stellen. 
 

199772 Tweede bestuurs-
rapportage 2021 

Janssen, René 
 

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. de tweede bestuursrapportage 2021 

inclusief de autonome ontwikkelingen 
2021-2025 vast te stellen; 

2. de 3e wijziging van de programma-
begroting 2021 vast te stellen; 

3. het positieve saldo van de autonome 
ontwikkelingen 2021 ten gunste te 
brengen van de Algemene reserve. 

4. de dividenduitkering van Cogas toe te 
voegen aan de Algemene Reserve. 
 

199723 beantwoorden brief 
omwonenden NABO's 
Wachtpostdijk, Grensweg 
en Keizersteeg 
 

Meijer, John 
 

Besloten is de brief met inachtneming van een 
aanpassing schriftelijk te beantwoorden. 

100228 Onderhoud en verduur-
zaming openbare 
verlichting 

Sanderman, Remy 
 

Besloten is: 
1. de drie scenario’s aan te bieden aan de 

raad; 
2. in te stemmen met het voorstel 

vertraging kostendekkingsmodel 
verduurzaming openbare verlichting 
2032; 

3. in te stemmen met het feit dat 
scenariokeuze 1 ertoe leidt dat eenmalig 
€ 350.000 wordt vrijgespeeld binnen de 
reserve openbare verlichting, waarbij de 
wens bestaat dit toe te voegen aan de 
reserve herstructurering openbare 
ruimte en dit niet terugvloeit naar de 
algemene middelen; 

4. deze wens, en de financiële gevolgen 
hiervan, mee te nemen bij de zomerbrief 
en daar de raad een dekkingsvoorstel te 
doen om de vrijgekomen € 350.000 in 
2021 te storten in de reserve 
herstructurering openbare ruimte. 



197324 TVS (tegemoetkoming 
verhuurders sportaccom-
modaties) 

Volker, Clemens 
 

Besloten is: 
1. ten behoeve van de uitvoering van de 

regeling tegemoetkoming verhuurders 
sportaccommodaties in te stemmen met 
een volledige compensatie van 
huurkosten gemeentelijke 
sportaccommodaties aan 
amateursportorganisaties over het 4e 
kwartaal 2020 en over het eerste 
halfjaar 2021 
de tegemoetkoming in de kosten 
(gemeentelijke deel) ad € 61.703,80 te 
dekken uit het verwachte restant van de 
coronagelden voor cultuur en welzijn. 
 

187009 Aanvragen subsidie 
coronacompensatie cultuur 
en welzijn Hof van Twente 

Rikkert, Dienie 
 

Besloten is in te stemmen met de voorge-
stelde besluiten op de aanvragen om subsidie 
coronacompensatie; 
 

190640 ontwerp bestemmingsplan 
en beeldkwaliteitsplan 
Bedrijventerrein 
Zenkeldamshoek 2021 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het ontwerpbestem-

mingsplan 'Bedrijventerrein 
Zenkeldamshoek 2021' en het ontwerp 
beeldkwaliteitsplan 'Bedrijventerrein 
Zenkeldamshoek Goor'. 

2. te constateren dat uit de mer-aanmeld-
notitie vormvrije Mer-beoordeling 
(bijlage 10 van de toelichting van het 
ontwerp bestemmingsplan) 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. 

3. de plannen voor een periode van 6 
weken ter inzage te leggen. 

 
199122 Mandaat Openbaar 

Lichaam Gezondheid 
Geen, van, Lisanne 
 

Besloten is het mandaat- en volmachtbesluit 
OZJT vast te stellen, waarin de portefeuille-
houder OZJT van het DB van het Openbaar 
Lichaam Gezondheid volmacht en mandaat 
wordt verleend voor alle rechtshandelingen 
die nodig zijn voor het aangaan en beheren 
van raamovereenkomsten die betrekking 
hebben op de lopende aanbesteding 
“Integrale inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet ten 
behoeve van het Twents model”. 
 

182568 deelnemersovereenkomst 
2022 

Wissink-Overmulder, 
Rianne 
 

Besloten is 
1. akkoord te gaan met de 

deelnemersovereenkomst 2022 van het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten, 

mandaat te verstrekken aan wethouder P. Van 
Zwanenburg voor het ondertekenen van de 
overeenkomst. 
 



197102 Vaststellen Woonvisie 
gemeente Hof van Twente 
2021-2025 

Wensink-Mateman, Dorine 
 

Besloten is de raad met inachtneming van 
aanpassingen in het raadsvoorstel voor te 
stellen de Woonvisie Hof van Twente 2021-
2025 vast te stellen en voor de periode 2021-
2025 in te zetten op: 
1. versnellen van woningbouwproductie 
2. realiseren van betaalbare woningen 
3. doorstroming op de woningmarkt, door 

de juiste woning op de juiste plek 
4. de bestaande woningvoorraad 

toekomstbestendig maken 
5. waarborgen van vitaliteit en leefbaarheid 

in de kernen en het buitengebied 
6. bouwen aan een inclusieve samenleving 
Wethouder Van Zwanenburg te mandateren 
voor het accorderen van de aanpassingen. 
 

195966 Onderwijshuisvesting: 
Overdracht perceel 
gelegen tussen het Twickel 
College Delden en IKC 
Magenta Delden: 
overdracht van Stichting 
Carmel naar Stichting 
Brigantijn per 1 oktober 
2021 
 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met overdracht van een 

perceel van stichting Carmel aan 
gemeente en vervolgens van gemeente 
aan het schoolbestuur Brigantijn 
(overeenkomstig gemarkeerde kaart); 

2. de datum van de overdracht te bepalen 
op 1 oktober 2021. 

 

184997 Continuering Outdoor Care 
Local vanaf 1-9-2021 

Brinkhof te, Gerda 
 

Besloten is: 
1. de pilot Outdoor Care Local te 

beëindigen per 1-9-2021 en de 
activiteiten regulier als voorliggende 
voorziening te organiseren via Outdoor 
Care, onder dezelfde voorwaarden 
zoals die in 2019 gezamenlijk zijn 
geformuleerd. 

2. de kosten ad. € 20.700,- per jaar voor 
Outdoor Care Local, vermeerderd met 
huurkosten ad € 2.300,- per jaar ten 
laste te brengen van de maatwerkvoor-
ziening jeugd. 

3. de voorziening verder door te ontwik-
kelen, waardoor de jongeren gemakke-
lijker weer deel kunnen nemen aan 
reguliere voorzieningen 

4. met Scouting Stoevelaar Goor en 
Outdoor Care in overleg treden over 
nieuw aan te gaan huurcontract. 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 21 september 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 


