
Motie 

Onderwerp TSB 

Datum 4 oktober 2022 

Registratienummer 

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 4 oktober 2022, 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
Gehoord de beraadslagingen, 

Constaterende dat: 
• het college één van de hallen op het TSB-terrein wil inrichten als evenementenhal;
• het college aan de raad vraagt om uit de begroting van het TSB-project €200.000 te

reserveren voor het geschikt maken van die hal voor evenementen;
• de hal zal worden verhuurd aan het evenementenbureau Ikwilkippenvel om hier

evenementen te organiseren.

Overwegende dat: 
• er geen sprake is van een marktconforme huur waardoor een ongelijk speelveld

ontstaat voor ondernemers in de Hof;
• in het contract tussen gemeente en exploitant niet of onvoldoende is vastgelegd dat

het lokale bedrijfsleven zal worden ingeschakeld bij de te organiseren evenementen;
• in het contract tussen gemeente en de exploitant niet is vastgelegd welke

evenementen tot het domein van de exploitant horen en welke tot die van de
Reggehof;

• de consequenties van evenementen nog niet zijn besproken met de omwonenden.

Draagt het college op: 
• in het contract met de exploitant heldere en toetsbare afspraken vast te leggen over:

de rollen van Reggehof en exploitant m.b.t. te organiseren evenementen en de wijze
waarop het lokale bedrijfsleven wordt ingeschakeld;

• deze afspraken te maken in overleg met de betrokken partijen zijnde de exploitant,
de Reggehof, Goor Collectief, en de omwonenden i.o.m. de Stadsraad;

• de nieuwe afspraken voor te leggen aan de raad.

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ingediend door: 
CDA 
R. Bijleveld

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 4 oktober 2022 

De raad van Hof van Twente, 
De griffier, de voorzitter, 

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

VERWORPEN
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