
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 15 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 
232778 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
8 februari 2022 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

230321 Beslissing op bezwaar last 
onder bestuursdwang De 
Strookappe 24 te Delden 

Beernink, Erna 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften (advieszaak 204845) 
over te nemen; 

2. het bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren; 

3. geen proceskostenvergoeding toe te 
kennen; 

4. het bestreden besluit ongewijzigd in 
stand te laten; 

5. betrokkene schriftelijk te informeren. 
 

231315 Jofferpad en Tuin Der 
Lusten 

Pasman, Wilco 
 

Besloten is: 
1. het ontwerpen en uitvoeren van een 

kunstzinnige wandeling vanuit de Tuin 
der Lusten in combinatie met het herstel 
van het Jofferpad 

2. een bijdrage te verstrekken als 
cofinanciering van 2000 euro ten laste 
van het budget plattelandsontwikkeling 
voor het ontwerpen van een 
kunstzinnige wandeling op het Nijenhuis 
in Diepenheim. 

3. een aanvraag in te dienen bij de 
Provincie Overijssel voor een subsidie 
vanuit erfgoed 'Het verhaal van 
Overijssel' 

4. een bijdrage als cofinanciering te 
reserveren en te verstrekken van 
€ 25.000 ten laste van het budget 
plattelandsontwikkeling. 
 

228301 Aanvraag tegemoetkoming 
in planschade als gevolg 
van het rechtskracht 
verkrijgen van een 
omgevingsvergunning d.d. 
3 maart 2017 dat de 
realisering van een 
afhaalrestaurant op het 
perceel Bernhardstraat 2 
Delden planologisch 
mogelijk heeft gemaakt. 

Huisken, Tessa 
 

Besloten is: 
1. de aanvraag om tegemoetkoming in 

planschade toe te kennen conform het 
advies van de 
schadebeoordelingscommissie. 

2. verzoeker schriftelijk te informeren 



231645 Samenwerkingsverband 
VO Twente Oost, SWV 
23.02: ondersteuningsplan 
2022-2026 

Asteleijner, Eric 
 

Besloten is: 
1. in te stemmen met het concept 

Ondersteuningsplan 
Samenwerkingsverband Voortgezet 
onderwijs Twente Oost. 

2. portefeuillehouder onderwijs 
mandateren om hierover in het Op 
overeenstemming gericht overleg een 
besluit te nemen. 

3. het college te informeren over het effect 
op de meerjarenbegroting 

 
228977 Vaststellen Kwalitatief 

woningbouwprogramma 
Wensink-Mateman, Dorine 
 

Besloten is: 
1. uitvoering te geven aan de ambities uit 

de Woonvisie Hof van Twente 2021-
2025. 

2. woningbouwplannen te ontwikkelen en 
beoordelen op basis van behoefte aan 
aantallen en type woning. 

3. invulling te geven aan de Regionale 
Woonagenda Twente 2021-2025. 

4. hiervoor het Kwalitatief 
woningbouwprogramma Hof van Twente 
vast te stellen. 

5. vanwege de grote dynamiek het 
programma jaarlijks te evalueren en 
waar nodig te herijken 
 

231115 Legalisatie paarden 
longeer- en rijbak aan de 
Kuipersweg 5 in Ambt 
Delden 

ter Braak, Guido 
 

Besloten is de gemeenteraad te vragen om 
een definitieve verklaring van geen 
bedenkingen af te geven voor het legaliseren 
van een paarden longeer- en rijbak aan de 
Kuipersweg 5 in Ambt Delden. 

 
 
Vastgesteld d.d. 22 februari 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 
 


