
Pagina 1 van 4 

Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 15 februari 2022 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Gerrits, Van Wakeren, Ten Heuw, Bruggink (wethouders),  

Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   

 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

15-2-2022  B01 3375300 - 1e 
verzamelwijziging 
beleidsbegroting 2022-
2025 

Het college besluit: 
de raad voor te stellen: 
De 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2022 vast 
te stellen. 
  

In de 1e wijziging zijn alle op de agenda van de raad voorkomende 
voorstellen met financiële gevolgen voor de programma’s van de 
Beleidsbegroting 2022 verwerkt en de collegebesluiten die niet via 
een afzonderlijk voorstel aan de raad zijn voorgelegd. Daarnaast 
zijn ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten verwerkt en 
worden hier in een afzonderlijk overzicht gepresenteerd. De 
verzamelwijziging heeft geen effect voor het begrotingssaldo, maar 
is enkel een budgettair neutrale mutaties van de uitgaven en de 
inkomsten. 
 

Mariska ten 
Heuw 

15-2-2022  B02 3364462 - Brief en 
ondersteuningsplan 
VO2302 2022-2026 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het ondersteuningsplan 
2022-2026 VO2302  
2. Wethouder Bruggink tijdens het OOGO op 16 
februari 2022 mede te laten delen dat het college 
instemt met het ondersteuningsplan 2022-2026 
VO2302   

Het Samenwerkingsverband SWV2302 VO heeft een nieuw 
ondersteuningsplan opgesteld voor de periode 2022-2026. Het 
ondersteuningsplan biedt richting aan datgene wat de aangesloten 
schoolbesturen en hun scholen en het bureau van het 
samenwerkingsverband doen om voor alle jongeren het best 
passende onderwijsaanbod te creëren; beschrijft de gezamenlijke 
afspraken tussen de schoolbesturen, scholen, het bureau van het 
samenwerkingsverband en partners; vormt een basis voor het 
proces van kwaliteitszorg; en is een basis voor verantwoording, in 
dialoog met interne en externe partners, medezeggenschap en 
toezichthouders. Dit plan moet worden voorgelegd aan de 
betrokken gemeenten in het verband. Het gaat hierbij om de 
gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente, Enschede, Oldenzaal, 
Losser en Dinkelland. Met deze gemeenten wordt op 16 februari 
2022 een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd. 
Wethouder Bruggink neemt namens de gemeente Hengelo deel 
aan dit overleg. 

 

Claudio 
Bruggink 

15-2-2022  B03 3374628 - Evaluatie 
noodopvang 

De burgemeester besluit: 
1. De aanbevelingen uit de rapportage over te 
nemen en te delen met de betrokken partijen om 
de geleerde lessen mee te nemen in de 
voorbereiding op vergelijkbare inzetten. 
2. De gemeenteraad te informeren met bijgaande 
brief en de rapportage ter kennisname aan te 
bieden. 
 
 
 
 
 

Van 24 oktober tot en met 19 november 2021 verzorgde de 
gemeente Hengelo de noodopvang voor vluchtelingen in het 
Hazemeijercomplex in Hengelo. 
Hierover heeft een evaluatie plaatsgevonden. Het evaluatierapport 
wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 

Sander 
Schelberg 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

15-2-2022  B04 3364001 - 
Raadsvragen over 
Station Hengelo als 
internationaal 
treinstation - 
nachtterrein Praag 

Het college besluit: 
de raadsvragen van het CDA over het niet stoppen 
van de nachttrein Brussel - Praag beantwoorden 
met bijvoegde brief. 

Het college hecht veel waarde aan een goede bereikbaarheid van 
Hengelo en daarmee een goed vestigingsklimaat. De status van 
station Hengelo als "centraal internationaal station van Oost 
Nederland" toe" wordt toegejuicht en het college zet zich daarvoor 
in. .  
Het is jammer dat de nachttrein Brussel-Praag niet gaat stoppen in 
Hengelo.  
 

Gerard Gerrits 

15-2-2022  B05 3310677 - Inspraak 
ontwerp plaatsingsplan 
verzamelcontainers 
2022 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerp Plaatsingsplan 
verzamelcontainers 2022 betreffende uitsluitend de 
mutaties ten opzichte van de eerdere in 2018 en 
2020 vastgestelde plaatsingsplannen; 
2. De stukken gedurende zes weken ter inzage te 
leggen en ingezetenen en belanghebbenden de 
mogelijkheid te geven om binnen die periode hun 
zienswijzen kenbaar te maken 
3. Te bepalen dat in afwijking van afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht, uitsluitend 
schriftelijk en digitaal zienswijzen kunnen worden 
ingediend. 
 

Het college heeft besloten het ontwerp Plaatsingsplan 
verzamelcontainers 2022 vrij te geven voor inspraak. 
Concrete locaties waar verzamelcontainers voor huishoudelijk 
restafval worden geplaatst, moeten per besluit worden 
aangewezen. Dat gebeurt door middel van een plaatsingsplan. Het 
ontwerpbesluit wordt conform afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) zes weken ter inzage gelegd. Zienswijzen 
kunnen uitsluitend schriftelijk en digitaal worden ingediend.  
De locaties in het ontwerp-plaatsingsplan zijn gekozen op basis 
van een zorgvuldige afweging van belangen. Nadat eventuele 

zienswijzen zijn behandeld zal het college een definitief besluit 
nemen. 

Bas van 
Wakeren 

8-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

A01 3357917 - 
Uitvoeringsregeling 
“presentatie beeldende 
kunst 2022-2024” 

Het college wordt voorgesteld om te besluiten om: 
1) De uitvoeringsregeling “Presentatie beeldende 
kunst” vast te stellen. 
2) Af te wijken van de inspraakverordening op 
grond van art. 2, lid 3, sub a en de    
uitvoeringsregeling direct vast te stellen.  
3) De raad voor te stellen: 
1. Kennis te nemen van de uitvoeringsregeling 
“Presentatie beeldende kunst”.  
2. Voor 2022 een subsidieplafond van € 94.000 
voor de uitvoeringsregeling “Presentatie beeldende 
kunst” vast te stellen.  
 

Met het vaststellen van de uitvoeringsregeling "Presentatie 
beeldende kunst" en het voorstel aan de gemeenteraad om het 
subsidieplafond vast te stellen, wordt een volgende stap gezet om 
te komen tot een kunstzaal in Hengelo. Na het vaststellen van het 
subsidieplafond, worden organisaties in de gelegenheid gesteld om 
een aanvraag in te dienen en kan er een keuze gemaakt worden 
voor het toekennen van de subsidie aan één organisatie.  

Bas van 
Wakeren 

8-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

A03 3363007 - Vervolg 
vonnis Raad van 
Arbitrage 
Boekelosebrug 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het vonnis van de Raad 
van Arbitrage inzake de Laan Hart van Zuid en 
Boekelosebrug 
2. Geen hoger beroep in te stellen; 
3. De gemeenteraad over het vonnis te informeren 
met de bijgevoegde brief 

Per 1 juni 2019 zijn de nieuwe brug en het zuidelijk deel van de 
Laan Hart van Zuid voor verkeer opengesteld. Tijdens de 
uitvoering van dit werk is met de aannemer een verschil van 
inzicht ontstaan over de opgelopen vertraging bij de realisatie van 
de Boekelosebrug en de aanleg van het zuidelijk deel van de Laan 
Hart van Zuid. De afgelopen twee jaar liep over dit geschil een 
procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Het vonnis 
hebben we nu ontvangen. Samenvattend heeft de Raad van 
Arbitrage geoordeeld dat zowel de gemeente als de aannemer op 
onderdelen de vertraging hebben veroorzaakt. Het college heeft 
besloten niet in hoger beroep te gaan. De gemeenteraad 
informeren we met een brief over dit vonnis.  
 

 
 

Mariska ten 
Heuw 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

8-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3354192 - Bezwaar 
tegen afwijzing 
aanvraag 
omgevingsvergunning 
Schneiderstraat 9 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarde is het niet eens met de weigering van een 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van een woning in strijd 
met het bestemmingsplan. De bestreden beslissing is naar het 
oordeel van de commissie voor de bezwaarschriften gebaseerd op 
een bewuste planologische keuze die in het ruimtelijk beleid 
consequent is doorgevoerd. 
De commissie is van oordeel dat aan het voorkomen van een 
ongewenst precedent een zwaarder gewicht toekomt dan aan de 
belangen van bezwaarde bij het ingediende bouwplan. Daarbij is 
van belang dat er in de beleidsregels wel ruimte is voor andere 
bouwplannen waarmee de omvang van de woning kan worden 
vergroot. Het bezwaar is in overeenstemming met het advies van 
de commissie ongegrond verklaard. 
 

Gerard Gerrits 

8-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3340993 - Bezwaar 
tegen besluit invoering 
blauwe zone 
Dikkersplein en 

omgeving 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarde is het niet eens met het instellen van een blauwe zone 
op het Dikkersplein. Bezwaarde is van mening dat er onvoldoende 
is gekeken naar alternatieven.  
De door bezwaarde genoemde alternatieven, voor zover ze al 

haalbaar, zijn geen oplossing voor de problemen die zich op dit 
moment voordoen. Voor deze alternatieven zou nadere 
besluitvorming nodig zijn. Het college heeft aangegeven dat er 
wordt gewerkt aan nieuwe beleid waarin er ook wordt gekeken 
naar alternatieven voor blauwe zones, maar dat dit nog de nodige 
tijd in beslag gaat nemen. 
De commissie is van oordeel dat het bestreden besluit in de 
tussentijd een aanvaardbare oplossing biedt voor het 
geconstateerde probleem. De commissie is daarbij van mening dat 
de voordelen van dit besluit daarbij opwegen tegen de nadelen die 
bezwaarde daarvan ondervindt. 
Het college heeft in overeenstemming met het advies van de 
commissie besloten het bezwaar ongegrond te verklaren. 
 

Gerard Gerrits 

8-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3339465 - Bezwaar 
tegen het 
verkeersbesluit 
instellen blauwe zone 
Dikkersplein en 
omgeving 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarden zijn het niet eens met het aanwijzen van een 
zogenaamde blauwe zone op het Dikkersplein. Bezwaarden zijn 
van mening dat de blauwe zone zich moet uitstrekken tot hun 
straat. De commissie voor de bezwaarschriften  is, mede in 
verband met de winkelfunctie van het gebied, van oordeel dat de 
parkeerproblemen op het Dikkersplein zodanig zijn dat het college 
op grond van de door bezwaarden aangevoerde belangen niet van 
het instellen van een blauwe zone behoeft af te zien. Daarbij is van 
belang dat het college ten aanzien van de straat van bezwaarden 
aanvullende besluiten kan nemen indien dat in verband met de 
parkeerdruk noodzakelijk is. De commissie heeft begrepen dat de 
besluitvorming daarvoor in gang is gezet. Daarmee wordt aan de 
bezwaren tegemoet gekomen. 
Er is in overeenstemming met het advies van de commissie 
besloten de bezwaren ongegrond te verklaren. 
 
 
 

Gerard Gerrits 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

8-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3338778 - Bezwaar 
tegen het besluit van 
Wob-verzoek inz. 
beleid m.b.t. 
besluitvorming verkoop 
oude bibliotheek aan 
de Vondelstraat over 
de periode van 31-5-
2020 tot heden 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de gedeeltelijke weigering tot 
openbaarmaking van stukken naar aanleiding van zijn verzoek op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De commissie is van 
oordeel dat het college terecht en op goede gronden de stukken 
gedeeltelijk openbaar heeft gemaakt op grond van artikel 11 lid 1 
van de Wob (persoonlijke beleidsopvattingen) en adviseert het 
bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit te handhaven. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 

Gerard Gerrits 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


