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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 5 juni 2018 
 

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

   
 Afwezig: Bron (wethouder) 

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

5-6-2018  A01 2229711 - Totaalbeeld 
interbestuurlijk toezicht 2018 

1. Kennisnemen van het IBT-totaalbeeld 2018 Gemeente 
Hengelo; en  
2. Bijgaande raadsbrief vaststellen. 

In 2011 heeft het College van B&W een overeenkomst gesloten met het 
College van GS van Overijssel met betrekking tot de onderlinge 
toezichtrelatie. Eén van de instrumenten hierbij is het jaarlijks vaststellen 
door GS van een totaalbeeld met afsprakenkader per gemeente. Het 
totaalbeeld 2018 voor de gemeente Hengelo is recent geactualiseerd. Het 
College wordt in kennis gesteld van dit actuele beeld en informeert de raad 
daarover. Jaarlijks stelt de provincie in het kader van het toezicht op de 
gemeente vast hoe naar haar mening de gemeente er voor staat op een 
aantal gebieden. Naar gelang de bevindingen van de provincie wordt daar 
een niveau van toezicht aan verbonden (groen, oranje, rood). Op 14 april 
2018 heeft de provincie het totaalbeeld van de gemeente Hengelo voor 
2018 vastgesteld. Op bijna alle betrokken terreinen staat de gemeente op 
groen. Hierdoor is het toezichtsniveau laag. Slecht op het gebied van de 
Wet ruimtelijke ordening is het toezicht op oranje gesteld. Dit komt omdat 
de actualisering van bestemmingsplannen onvoldoende ter hand was 
genomen. Dit euvel is inmiddels verholpen, in die zin dat de wetgever het 
verband tussen het actueel zijn van een bestemmingsplan en het heffen van 
leges wil laten vervallen. Het is de bedoeling dat deze wet in de loop van dit 
jaar in werking treedt. 
 

Mariska ten 
Heuw 

5-6-2018  B01 2241940 - Ontwerp 
bestemmingsplan Dalmeden, 
CPO Kamers 

Het college besluit: 
1. dat er geen belangrijke nadelige gevolgen optreden 
voor het milieu als gevolg van het project 
'bestemmingsplan Dalmeden, CPO Kamers' en er derhalve 
geen milieueffectrapportage dient te worden opgesteld; 
2. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 
Dalmeden, CPO Kamers met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0121-0201; 
2. de gemeenteraad te informeren conform bijgaande 
brief; 
3. het ontwerp bestemmingsplan Dalmeden, DPO Kamers 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen. 

 Marcel Elferink 

5-6-2018  B02 2239643 - Mobiliteitsplan 
woon-werk nieuwe 
stadskantoor 

Het college besluit: 
 
de rapportage van de medewerkers enquête 
mobiliteitsonderzoek middels bijgaande raadsbrief aan te 
bieden aan de leden van de gemeenteraad. 

De medewerkers van de gemeente Hengelo verhuizen eind 2019 naar het 
nieuwe stadskantoor in het centrum. Het is uit de gedragswetenschap 
bekend dat een verhuizing van werklocatie voor werknemers een ‘natuurlijk 
moment’ is om na te denken over hun reisgedrag. De gemeente Hengelo wil 
het huidige woon-werkverkeer van ongeveer 700 werknemers in beeld 
brengen en een inzicht krijgen hoe zij naar de nieuwe werkplek gaan reizen. 
Daar is geen ruime parkeerplaats voor medewerkers zoals dat bij het 
huidige stadskantoor wel het geval is. Er is daarom een enquête gehouden 
onder medewerkers waarin werd gevraagd naar reis- en parkeergedrag. De 
uitkomsten van het onderzoek zijn nu bekend en helpen de gemeente 

Claudio Bruggink 
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maatregelen te bedenken om het autogebruik van medewerkers te 
verminderen. Het college is namelijk van mening dat parkeren door 
medewerkers zo min mogelijk overlast mag veroorzaken. Het college laat 
daarom een aantal mogelijke maatregelen om dit te bereiken onderzoeken. 
 

29-5-2018 --- 2184403 - Bezwaar tegen 
beschikking Wet 
Bodemsanering 

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

Bezwaarmaker is het niet eens met de instemming met het evaluatieverslag 
van een uitgevoerde bodemsanering. Meer specifiek is bezwaarmaker het 
niet eens met het schrappen van de registratie van het perceel N1331 in het 
gemeentelijk register op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen. Bezwaarmaker voert aan dat slechts een gedeelte van het 
onderhavige perceel is gesaneerd, terwijl de schrapping van de registratie 
ziet op het hele perceel. De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast 
dat het register op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen slechts bedoeld is voor het registreren van de van kracht zijnde 
publiekrechtelijke beperkingen. De publiekrechtelijke beperking stond 
geregistreerd onder perceelnummer N1331. De vervallenverklaring moet 
dan ook zien op dat hele perceel. Dat is nadrukkelijk wat anders dan de 
vraag of de bodem van het hele perceel schoon of gesaneerd is verklaard. 
De commissie adviseert dan ook de bezwaren ongegrond te verklaren en de 
bestreden besluiten te handhaven. 

 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


