
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 10 januari 2023 
 
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 
390714 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

364632 Mandaat- volmacht- en 
machtigingsbesluit 2023 

Eggink, Saray 
 

Besloten is: 
1. het Mandaat-, volmacht- en 

machtigingsbesluit gemeente Hof van 
Twente 2023 en het bijbehorende 
bevoegdhedenregister vast te stellen en 
met terugwerkende kracht per 1 januari 
2023 in werking te laten treden; 

2. het Mandaat-, volmacht- en 
machtigingsbesluit gemeente Hof van 
Twente 2020 en het bijbehorende 
bevoegdhedenregister, vastgesteld op 
14 januari 2020, gelijktijdig met de 
vaststelling van het besluit genoemd 
onder punt 1 in te trekken; 

3. het Volmachtenbesluit procesvertegen-
woordiging gemeente Hof van Twente 
2023 vast te stellen en met terug-
werkende kracht per 1 januari 2023 in 
werking te laten treden; 

4. het Volmachtenbesluit proces-
vertegenwoordiging gemeente Hof van 
Twente 2020, vastgesteld op 14 januari 
2020, in te trekken gelijktijdig met de 
vaststelling van het besluit genoemd 
onder punt 3.  
 

400930 Begrotingswijziging 2023 
Omgevingsdienst Twente 

te Molder, Jeroen 
 

Besloten is 
1. met inachtneming van enkele 

aanvullingen de raad voor te stellen 
geen zienswijze in te dienen op de 
begrotingswijziging 2023 van de 
Omgevingsdienst Twente. 

2. de burgemeester het mandaat te 
verlenen voor het accorderen van de 
aanpassingen. 
 

352405 Uitvoeringsplan 
Gladheidbestrijding 2022 - 
2023 

Oost, Lieuwe 
 

Besloten is het Uitvoeringsplan 
Gladheidbestrijding 2022 - 2023 vast te stellen 
en te publiceren in het Hofweekblad en op de 
gemeentelijke website 
 
 
 



372980 Nota waardering en 
afschrijving vaste activa 
2022 

Kloosterboer, Erik 
 

Besloten is 
1. met inachtneming van een aantal 

wijzigingen de raad voor te stellen de 
nota waardering en afschrijving en vaste 
activa 2022 vast te stellen en de raad te 
informeren over de (meerjarige) 
gevolgen van het versneld afschrijven 
van een groot aantal activa. 

2. wethouder Scholten het mandaat te 
verlenen voor het accorderen van de 
aanpassingen. 

3.  
372286 Nota reserves en 

voorzieningen 2022 
Kloosterboer, Erik 
 

Besloten is de raad voor te stellen de nota 
reserves en voorzieningen 2022 vast te 
stellen 
 

398322 Vaststelling bestem-
mingsplan 'Diepenheim, 
herziening Kerkegaarden 
1'. 

Tichelaar, Arjan 
 

Besloten is de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan ‘Diepenheim, 

herziening Kerkegaarden 1’ vast te 
stellen zoals vastgelegd in het GML-
bestand 
NL.IMRO.1735.DPxKerkegaarden1-
OP10 

2. gebruik te maken van de ondergrond 
GBKN 
o_NL.IMRO.1735.DPxKerkegaarden1-
OP10. 

3. geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

383703 Verdaging beslissing op 
bezwaar Twickelerweg 11a 
te Ambt Delden 

Beernink, Erna 
 

Besloten is: 
1. de beslissing op bezwaar te verdagen 

met 6 weken; 
2. betrokkene schriftelijk te informeren. 

 
377763 Verzoek coördinatie-

regeling nieuwbouw 
Noordwal 72, Delden 

Klieverik, Koen 
 

Besloten is de raad voor te stellen toepassing 
te geven aan de coördinatieregeling, voor de 
omgevingsvergunning en de herziening van 
het bestemmingsplan “Delden-Noord, 
herziening Noordwal 72”. 
 

382119 Vaststellen Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning 2023 en 
Verordening Jeugdhulp 
2023 in verband met 
verhoging tarief voor het 
Persoonsgebonden budget 
voor niet-professionals 

de Groot, René 
 

Besloten is de raad voor te stellen de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Hof van Twente 2023 en de verordening 
Jeugdhulp Hof van Twente 2023 vast te 
stellen. 

 
 
Vastgesteld d.d. 17 januari 2023 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 


