
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 8 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 
231236 De besluitenlijst van de 

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

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

230462 Budgetoverheveling van 
2021 naar 2022, inclusief 
stand van zaken 
coronamiddelen 

Koster, Simone 
 

Besloten is: 
1. de raad, met inachtneming van een 

wijziging, voor te stellen in te stemmen 
met de verzoeken budgetoverheveling 
van in totaal € 2,4 mln. van het jaar 
2021 naar 2022. 

2. wethouder Scholten te mandateren voor 
de goedkeuring van de aanpassing; 

3. de raad kennis te laten nemen van de 
stand van zaken van de Corona-
middelen. 

 
230459 Beantwoording schriftelijke 

raadsvragen corona 
Koster, Simone 
 

Besloten is de schriftelijke vragen te 
beantwoorden. 

 
229770 visie lokaal mediabeleid Stam, Hester 

 
Besloten is: 
1. in te stemmen met de visie op lokaal 

mediabeleid en deze visie ter 
vaststelling aan te bieden aan de raad 

2. opdracht te geven om de visie uit te 
werken in een lokaal mediabeleid in 
samenspraak met lokale media 
 

230325 Cultuurnota De Culturele 
Verbinding 

Wichers Schreur, Evelien 
 

Besloten is: 
1. de cultuurnota ‘De culturele verbinding’ 

vast te stellen 
2. te onderzoeken welke tijdelijke 

uitbreiding van de formatie gewenst en 
nodig is om het geschetste ambitie-
niveau te realiseren 

3. wethouder Scholten te mandateren voor 
het accorderen van de aanpassingen. 
 

180785 Toekomstgerichte aanpak 
afvalbakken 

Sanderman, Remy 
 

Besloten is: 
1. afvalbakken buiten de bebouwde kom te 

verwijderen 
2. binnen de kernen afvalbakken en 

hondenpoepbakken te combineren tot 1 
bak 

3. overbodige bakken binnen de 
bebouwde kom te verwijderen 

 



230432 Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Groenlandsdijk 8 Markelo 

Bouwman, Rutger 
 

Besloten is de raad voor te stellen het 
bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van 
Twente, herziening Groenlandsdijk 8 Markelo' 
ongewijzigd vast te stellen. 
 

223414 Raadsbrief bruidsschat 
Omgevingswet 

Hazenkamp, René 
 

Besloten is de raadsbrief met inachtneming 
van enkele aanpassingen vast te stellen en 
aan te bieden aan de raad 
. 

230458 Raadsbrief afhandeling 
motie overmatig 
alcoholgebruik 

van Vlierberghe, Michelle 
 

Besloten is: 
1.  de raadsbrief vast te stellen en aan te 

bieden aan de raad 
2. het gemeentehuis gedurende de IkPas-

periode niet alcoholvrij te maken omdat 
het gaat om bewustwording 

 
224941 Incidentele opbrengst 

verkoop hulpmiddelen 
inzetten voor Gezonde 
Verbinding 

de Groot, René 
 

Besloten is: 
1. de incidentele opbrengst in verband met 

verkoop hulpmiddelen ad € 113.323,79 
in te zetten voor de uitvoering van de 
Gezonde Verbinding in het bijzonder 
voor het uitvoeren van pilots op het 
gebied van Technologie en Zorg en het 
realiseren van algemene voorzieningen 
op het gebied van hulpmiddelen; 

2. de middelen meerjarig ter beschikking te 
houden via de reserve sociaal domein; 

3. de financiële uitwerking mee te nemen 
bij de 1e Berap 2022. 
 

 
 
Vastgesteld d.d. 15 februari 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

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

 
 


