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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 15 mei 2018 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Ten Heuw, Elferink, Bruggink, Bron (wethouders), Eshuis (gemeentesecretaris), Lange (locogemeentesecretaris), De Boer 
(ambtelijke ondersteuning) 

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

15-5-2018  A02 2210672 - Wijzigen 
Organisatiebesluit en 
bevoegdhedenoverzicht 
Algemeen 

Het college van burgemeester en wethouders en de 
burgemeester, ieder voor zover het zijn 
bevoegdheid betreft, stellen: 
1. het Organisatiebesluit gemeente Hengelo met 
ingang van 25 mei 2018 vast te stellen; 
2. de geactualiseerde bevoegdhedenoverzichten 
Algemeen en Fysiek met ingang van 25 mei 2018 
vast te stellen; en 
3. de geactualiseerde versie van de ‘notitie omgaan 
met persoonsgegevens’ die met ingang van 25 mei 
2018 geldt als kader voor het gebruik van de 
(onder)gemandateerde bevoegdheden, vast te 
stellen. 

Door de gemeente worden vele bevoegdheden uitgeoefend op 
grond van wettelijke regelingen. Deze bevoegdheden zijn in de 
regel toegekend aan het College van B&W. Omdat het in de 
praktijk ondoenlijk is -gelet op het aantal uit te oefenen 
bevoegdheden en de frequentie hiervan- deze bevoegdheden 
daadwerkelijk door het College van B&W te laten uit oefenen, kan 
het College besluiten deze bevoegdheden te laten uitoefenen door 
ambtenaren. Dit wordt geregeld in een mandaatbesluit. De 
uitoefening van de bevoegdheden gebeurt dan in naam van het 
College. De lijsten worden periodiek geactualiseerd met het oog 
op actualiteit, doelmatigheid en efficiëntie. De directe aanleiding 
voor de onderhavige wijzigingen is o.m. gelegen in het feit dat de 
Wet bescherming persoonsgegevens met ingang van 25 mei 2018 
wordt vervangen door de Algemene verordening 
gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming. Dit is zowel verwerkt in het 
Organisatiebesluit als in het bevoegdhedenoverzicht algemeen en 

in de notitie 'omgaan met persoonsgegevens'. 

 

15-5-2018  A03 2234356 - Input college 
t.b.v. het opstellen van 
zienswijzen 
Gemeenteraad bij 
concept-jaarstukken 
GR's 

Instemmen met bijgaande raadsbrief Het college geeft op verzoek van de raad aanvullende informatie 
over de jaarstukken 2017 en begrotingen 2019-2022 van de 
gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen. Hiervoor is 
een brief opgesteld, die aan de raadsleden wordt gezonden. 

Mariska ten 
Heuw 

15-5-2018  B01 2222449 - Anterieure 
overeenkomst 
Deldenerstraat 
noordzijde  

Aan te gaan de bij dit besluit behorende anterieure 
overeenkomst strekkende tot het voeren van de 
procedure tot herziening van de bestemming van 
het perceel, kadastraal bekend HGL01 A 5334. 

Omstreeks 2013 heeft de gemeente de bestemming herzien van 
de percelen gelegen aan de noordzijde van de Deldenerstraat, 
ongeveer tegenover het Borsthuis. De percelen kregen een 
woonbestemming. Het onderhavige perceel 5334 zou daarin 
meegenomen worden. De toenmalige eigenaar verzocht de 
gemeente daarmee te wachten tot hij concrete bouwplannen zou 
hebben. De gemeente vond dit goed en heeft schriftelijk 
aangegeven positief te staan tegenover een toekomstige wijziging 
van de bestemming van het perceel. Dit is nu aan de orde. 

Marcel Elferink 

15-5-2018  B02 2211922 - Vaststellen 
Privacybeleid 

Het college van burgemeester en wethouders en de 
burgemeester, ieder voor zover het zijn 
bevoegdheid betreft: 
1. stellen het Beleid gegevensbescherming AVG 
(privacy) vast; 
2. stellen het register van verwerkingen vast; 

3. informeren de gemeenteraad hierover middels 
bijgaande raadsbrief. 

De gemeente Hengelo verwerkt op grote schaal persoonsgegevens 
van burgers. Dat gebeurt binnen het sociaal domein, op het 
gebied van openbare orde en veiligheid, bij vergunningen, bij de 
opsporing van fraude en illegale activiteiten, bij het uitnodigen van 
burgers om zienswijze te geven op een ontwerpbestemmingsplan, 
etc. Ook door de verbreding van haar takenpakket werkt de 

gemeente in toenemende mate samen met andere 
overheidsorganisaties en met maatschappelijke en zorgpartners 

Sander 
Schelberg 
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waarbij het delen van gegevens van burgers inherent is aan de 
samenwerking. De gemeente hecht aan een adequate wijze van 
dienstverlening en samenwerking met een daarop ingerichte 
efficiënte verwerking van persoonsgegevens. Maar de burger moet 
er ook op kunnen vertrouwen dat de gemeente en haar partners 
de privacywetgeving in acht nemen en zodanig zorgvuldig omgaan 
met persoonsgegevens dat de privacybescherming geborgd is. In 
dit verband is het Beleid gegevensbescherming AVG (privacy) 
vastgesteld. Met dit beleid maakt de gemeente aan burgers en 
ketenpartners duidelijk op welke manier zij met persoonsgegevens 
omgaat en welke uitgangspunten daarbij gelden. Tegelijkertijd 
wordt hiermee helder dat privacybescherming de gehele 
gemeentelijke organisatie raakt: het college is 
eindverantwoordelijk, de gemeenteraad controleert, het 
lijnmanagement is in mandaat verantwoordelijk voor het 
aanpassen van de werkprocessen en ook de medewerkers hebben 
een belangrijke rol bij het zorgvuldig omgaan met 
persoonsgegevens. 

15-5-2018  B03 2224955 - Raadsvragen 
over verspreiden van het 
Hengelose 
gemeentenieuws 

De raadsvragen van Burger Belangen over de 
verspreiding van het Gemeentenieuws in het 
Hengelo's Weekblad te beantwoorden met 
bijgevoegde brief. 

De raadsvragen van Burger Belangen over de verspreiding van het 
Gemeentenieuws in het Hengelo's Weekblad te beantwoorden met 
bijgevoegde brief. 

Sander 
Schelberg 

15-5-2018  B05 2221486 - Raadsvragen 
over handhaving bij 
illegale situaties 

De vragen van de D66 fractie te beantwoorden 
middels bijgaande brief. 

Door de fractie van D66 zijn raadsvragen gesteld over het 
handhaven bij illegale situaties. Het college heeft deze vragen 
beantwoord middels een brief. 

Sander 
Schelberg 

15-5-2018  B07 2202405 - 
Aanwijzingsbesluit 
Werkkostenregeling, 
WKR 

Het college besluit het aanwijzingsbesluit 
werkkostenregeling 2018 vast te stellen met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. 

Op grond van de WKR (werkkostenregeling) mag een werkgever 
zonder belasting te betalen een bepaald bedrag besteden aan 
verstrekkingen en vergoedingen aan het personeel, wethouders en 
raadsleden. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. De wetgever stelt 
dat de werkgever vooraf de werkkosten moet aanwijzen die in de 
vrije ruimte komen. In dit besluit staat om welke vergoedingen of 
verstrekkingen het gaat. 

Claudio 
Bruggink 

15-5-2018  B08 2221185 - Rapport 
klanttevredenheidsonder
zoek 2017 Twente Milieu 

Het rapport klanttevredenheidsonderzoek 2017 
Twente Milieu ter kennisgeving aannemen en 
aanbieden aan de raad. 

In november 2017 heeft Twente Milieu een 
klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door Kennispunt 
Twente. Dit tweejaarlijkse onderzoek is een afspraak volgend uit 
de dienstverleningsovereenkomst (DVD) tussen de gemeente en 
Twente Milieu.  
Het eindresultaat van het klanttevredenheidsonderzoek staat 
beschreven in bijgevoegd rapport. In tabel 1 in dit rapport is te 
zien hoe Hengelo scoort ten opzichte van de andere 
aandeelhoudende gemeenten van Twente Milieu. 

Kennispunt Twente heeft  inwoners van Hengelo gevraagd om per 
'afvalstroom' een rapportcijfer te geven voor de manier waarop 
Twente Milieu zijn afvalinzamelingstaken uitvoert.  
Voor inwoners is het soms lastig om onderscheid te maken tussen 
het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.  
In meer of mindere mate is een cijfer voor een specifieke 
afvalstroom ook een cijfer voor het beleid van de betreffende 
stroom.  
Gemiddeld geven de inwoners van Hengelo Twente Milieu een 7,1 

Marcel Elferink 
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als rapportcijfer. Dit is boven de norm die in de DVO is 
afgesproken (7,0).  
Het meest tevreden bleken de Twentse inwoners over de 
inzameling van gft (7,8) en papier en karton (7,5).  
Gemeente Hengelo heeft alle afvalstromen ondergebracht bij 
Twente Milieu en de inwoners zijn tevreden over de manier van 
inzamelen en al helemaal over de gft inzameling. 

15-5-2018  B09 2231328 - Raadsvragen 
over de bestrijding van 
de eikenprocessierups 

De raadsvragen van Lokaal Hengelo over de 
bestrijding van de eikenprocessierups te 
beantwoorden met de bijgevoegde brief. 

Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over de bestrijding van de 
eikenprocessierups. Deze vragen zijn door het college beantwoord 
middels een brief aan deze fractie. 

Marcel Elferink 

15-5-2018  B10 2226881 - Raadsvragen 

over behoud Twents 
coulisselandschap 

De raadsvragen van de SP fractie te beantwoorden 

middels bijgaande brief 

Door de raadsfractie van de SP zijn vragen gesteld over het 

behoud van het coulisselandschap in het buitengebied. Het college 
heeft in een brief de vragen beantwoord. 

Sander 

Schelberg 

15-5-2018  B11 2197222 - Overname 
veld 1 ATC'65 

Het college besluit om veld 1 in eigendom over te 
nemen van ATC ’65 conform het amendement bij 
de C01c-A3 en het voorstel 18-NB-4.6 kadernota 
2018-2021 

ATC heeft bij de kadernota 2018-2021 een verzoek voor nieuw 
beleid ingediend (18-NB-4.6). Hierin verzoekt ATC’65 de 
gemeente om het veld over te nemen. ATC wil hiermee bereiken 
dat er eenheid en duidelijkheid ligt rondom de eigendomssituaties 
van de kunstgrasvelden in Hengelo. 
 
Bij de vaststelling van de kadernota 2018-2021 is via het 
amendement C01c-A3 ‘Kunstgrasveld ATC’65’ ingestemd met het 
voorstel 18-NB-4.6. De raad heeft ingestemd om het 
kunstgrasveld van ATC’65 over te nemen en de kosten hiervan te 
dekken uit het  begrotingssaldo.  
 
Dit veld zal door ATC’65 worden gehuurd conform de tarieven in 
de ‘tarievenverordening sportaccommodaties 2018’ 

Claudio 
Bruggink 

15-5-2018  B15 2227913 - Aankoop van 
een perceel grond aan 
de Rougoorweg 

1. In te stemmen met aankoop van perceel grond, 
groot 0.92.70 ha  aan de Rougoorweg, kadastraal 
bekend als gemeente Hengelo, sectie K, 
perceelsnummer 3184, onder de voorwaarden en 
bepalingen zoals opgenomen in de 
koopovereenkomst. 
2. De begroting via verzamelwijziging aanpassen. 

De gemeente Hengelo is de mogelijkheid geboden om een perceel 
grond aan te kopen aan de Rougoorweg. Omdat de gemeente al 
eigenaar is van de omliggende percelen is uit strategisch oogpunt 
besloten om dit perceel ook aan te kopen. 

Mariska ten 
Heuw 

15-5-2018  B17 2237588 - Actieplan 
Omgevingslawaai 2018 - 
2023 

- Op grond van de EU-richtlijn Omgevingslawaai en 
de Wet milieubeheer het voornemen uit te spreken 
een ambitie van 63 dB, zijnde de geluidbelasting 
op de gevels van woningen, als plandrempel te 
hebben; 
- Het ontwerp actieplan Omgevingslawaai hiertoe 
vast te stellen en dit op grond van het bepaalde in 
de Wet milieubeheer gedurende zes weken voor 
inspraak ter inzage te leggen; 
- De raad hierover doormiddel van de bijgevoegde 
brief te informeren en te vragen of hij een 
zienswijze heeft. 

Het college van de gemeente Hengelo heeft het ontwerp actieplan 
Omgevingslawaai voor de periode 2018-2023 vastgesteld. Het 
ontwerp actieplan zal 6 weken ter inzage worden gelegd. Met dit 
ontwerp actieplan geeft het college invulling aan de Europese 
Richtlijn Omgevingslawaai en de Wet Milieubeheer die zich richt op 
de evaluatie en beheersing van geluidbelasting waaraan 
woningen, en dus mensen, worden blootgesteld. Het Actieplan 
benoemt de mogelijkheden voor geluidsreducties bij een vijftal 
“hotspots” (geluidsbelaste locaties) waarvan er twee in de nu 
voorliggende planperiode, 2018 – 2023, bij groot onderhoud aan 
de beurt zijn. 

Marcel Elferink 

15-5-2018  B19 2228827 - Reactie op 
brief van 8 maart 2018 
m.b.t. beslissing tot 
overdracht van het 

De vragen gesteld door de schouwburg via 
bijgevoegde brief beantwoorden 

 Claudio 
Bruggink 



Pagina 4 van 4 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

theatergebouw 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


