
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 21 september 2021 
 
Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
H.J. Scholten 
P. van Zwanenburg 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
202099 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

181885 straatnaamgeving Goor 
TSB terrein 

Groot de, Gerben 
 

Besloten is de nieuwe ontsluitingsweg van het 
voormalige TSB-terrein de straatnaam 
Reggeloop te geven. 
 

199124 Ondernemers informeren 
over tarieven toeristen-
belasting 2022 
 

Kutuk, Memet 
 

Besloten is de ondernemers in de toeristische 
sector schriftelijk te informeren over de 
tarieven toeristenbelasting 2022. 

158461 Financieringsverzoek 
Stichting de Eschmolen 
Delden 

Weekhout, Nafasj 
 

Besloten d.d. 21 september 2021 is gelet op 
de beraadslagingen in de gemeenteraad van 
14 september 2021 het eerder genomen 
besluit te herzien en over te gaan tot het 
verstrekken van een lineaire geldlening ad € 
200.000 aan stichting de Eschmolen met een 
looptijd van 10 jaar (conform de in Hoofstuk 7 
van het Treasurystatuut 2021 gestelde 
voorwaarden) waarbij specifieke 
risicoafdekking van de financiering plaatsvindt 
als volgt: 
 € 100.000 uit het budget SEV; 
 € 100.000 uit het budget 

plattelandsontwikkeling. 
 

200556 Woningbouw Ruimersdijk 
74 Diepenheim 

Bakker, Sietze 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met een 

bestemmingsplanprocedure om aan de 
Ruimersdijk (naast 74) in Diepenheim 2 
vrijstaande woningen mogelijk te 
maken. 

2. over te gaan tot ondertekening van de 
exploitatieovereenkomst. 

3. het bestemmingsplan als ontwerp ter 
visie te leggen zodra deze gereed is. 
 

166665 Vaststelling subsidie 2020 
voor Salut Welzijn 

Groot de, Rene 
 

Besloten is op basis van de ingeleverde 
jaarrekening, de goedkeurende 
accountantsverklaring en het inhoudelijk 
jaarverslag de subsidie over het jaar 2020 
vast te stellen op het verleende bedrag van 
€ 1.754.761 (incidenteel plus structureel). 
 



199711 Uitvoering Kansrijk 
Opgroeien i.r.t. 
Programmabegroting 

Geen, van, Lisanne 
 

Besloten is: 
1. kennis te nemen van deel 1 van het 

uitvoeringsprogramma 2022 van het 
onderdeel Kansrijk opgroeien van de 
Gezonde Verbinding. 

2. in te stemmen met het vrijmaken van € 
85.000 voor 1 fte 
consulenten/regisseursfunctie uit de 
extra jeugdhulp middelen. 

3. in te stemmen met het vrijmaken van 
€15.000 voor 0,17 fte inkoopfunctie uit 
de extra jeugdhulp middelen. 

4. in te stemmen met het vrijmaken van € 
37.500 voor 0,44 fte contractbeheer uit 
de extra jeugdhulp middelen. 

4. de inzet structureel mee te nemen bij de 
uitwerking van de programmabegroting 
2022. 

201833 Verhoging Individuele 
Studietoeslag 

Elferink, Ellen 
 

Besloten is de hoogte van de individuele 
studietoeslag per 1 september 2021, per 
leeftijdscategorie, vast te stellen op: 
 21 jaar en ouder: €300,00 netto per 

maand 
 20 jaar: €240,00 netto per maand 
 19 jaar: €180,00 netto per maand 
 18 jaar: €150,00 netto per maand 
 

184064 Continuering inzet POH 
jeugd bij huisartsen 

Brinkhof te, Gerda 
 

Besloten is: 
1. de tweejarige pilot investeren in de POH 

jeugd GGZ bij huisartsen, per 
1 september 2021, te beëindigen, en 
vanaf dat moment de investering 
structureel maken. 

2. de verdeling, totaal 20 uur per week, 
conform het voorstel te hanteren.  

3. de kosten € 68.000,- te dekken uit 
maatwerkvoorziening jeugd  

4. de Regisseur externe verwijzers 
opdracht te geven om nadere 
samenwerkingsafspraken te maken. 

5. jaarlijks overleg te plannen met de 
huisartsen over het gevoerde beleid en 
eventueel op basis van de uitkomsten 
van dit overleg beleid bijstellen. 

6. de raad hierover te informeren bij de 
behandeling van de programma-
begroting 2022 

 
201547 Beantwoording raads-

vragen GroenLinks en 
PvdA 

Hofsteede, Gerard 
 

Besloten is met inachtneming van enkele 
aanpassingen de beantwoording vast te 
stellen. 

    
 
Vastgesteld d.d. 28 september 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 
 
 
drs. D. Lacroix 

 
 
H.J. Scholten 

 


