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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 17 juli 2018 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Gerrits, Ten Heuw, Bruggink (wethouders), Lange, Hillebrink (locogemeentesecretarissen), De Boer (ambtelijke 
ondersteuning) 

   
 Afwezig: Eshuis (gemeentesecretaris) 

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

17-7-2018  A01 2251396 - Ter inzage 
legging Beleidsregels 
behorende bij de 
Bomenverordening 

Het college beluit: 
• De ‘Beleidsregels voor de beoordeling van een 
aanvraag voor een vergunning voor het vellen of 
doen vellen van houtopstanden’ met de 
bijbehorende Compensatietabel 2018 gedurende 
een periode van zes weken ter inzage te leggen.  
• De ‘Beleidsregels voor de beoordeling van een 
aanvraag voor een vergunning voor het vellen of 
doen vellen van houtopstanden’ met de 
bijbehorende Compensatietabel 2018 na afloop van 
de ter inzage legging vast te stellen, indien er geen 
zienswijzen worden ingediend. 

Op 5 juni 2018 stelde de gemeenteraad de Bomenverordening 
2018 vast. De Bomenverordening biedt een evenwichtige balans 
tussen enerzijds minder regels en anderzijds een goede 
bescherming. Met deze bomenverordening zijn de regels voor het 
kappen van bomen vereenvoudigd. In het verlengde van deze 
verordening legt het college nu de bijbehorende beleidsregels 
gedurende zes weken ter inzage. Deze beleidsregels geven een 
nadere invulling aan de bepalingen die in de verordening zijn 
genoemd. 

Mariska ten 
Heuw 

17-7-2018  A03 2248810 - Reactie op 
brief van 28 mei 2018 
m.b.t. huur- en 
koopovereenkomst 
Schouwburg Hengelo 

1. Bijgevoegde brief aan de schouwburg te 
versturen 
2. De brief in afschrift te doen aan de raad 

De schouwburg heeft verzocht om een bijdrage uit het bedrag dat 
onder voorwaarden door de raad beschikbaar is gesteld. Het 
college wil hier graag aan meewerken. Zij vraagt wel aan de 
schouwburg om schriftelijk te verklaren dat ze instemmen met de 
eigendomsovergang van het theatergebouw. 

Bas van 
Wakeren 

17-7-2018  B01 2252851 - Derde 
wijziging 
beleidsbegroting 2018 

De raad voorstellen vast te stellen de 3e wijziging 
van de Beleidsbegroting 2018. 

De 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2018 betreft de 
verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van 
de raad en het college in de Beleidsbegroting 2018. Bovendien 
betreft het enkele technische aanpassingen, die budgettair 
neutraal verlopen. 

Mariska ten 
Heuw 

17-7-2018  B05 2246494 - 
Vaststellingsovereenkom
st afstand bouwclaim 
Landmanserve 

De bouwclaim fase 2 en 3 Landmanserve te 
ontbinden door met Rotij Projecten B.V. en 
Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. (Nijhuis Bouw 
B.V.) de bij dit besluit behorende 
vaststellingsovereenkomst "Afstand bouwclaim 
Landmanserve" aan te gaan. 

Rotij en Explorius doen afstand van hun claimrecht op de fasen 2 
en 3 van het project Landmanserve. De gemeente kan hierdoor 
komen tot een snellere uitgifte, particulier opdrachtgeverschap en 
betere stedenbouwkundige opzet van deze fasen. Verdunning van 
het aantal woningen leidt tot een betere ruimtelijke kwaliteit. 

Mariska ten 
Heuw 

17-7-2018  B06 2244478 - 
Eindverantwoording 
subsidie 
Ontwikkelingagenda 

Expat Center Twente 
2013-2017 

1. Gaat akkoord met de eindverantwoording zoals 
die door het WTC Twente is aangeleverd voor het 
project 'Expat Center Twente' over de periode 
2013-2017. 

 
2. De gemeente Enschede met bijgevoegde brief 
verzoeken de subsidie voor het project 'Expat 
Center Twente' over de periode  
2013 - 2017 vast te stellen op de maximale 
bijdrage ad € 150.000. 
 
3. De stichting WTC Twente met bijgevoegde brief 
te informeren over de voortgang van de 

De gemeente Hengelo is akkoord met de subsidieverantwoording 
van het project 'Expat Center Twente' over de periode 2013 - 
2017. 

Gerard Gerrits 
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vaststelling. 

17-7-2018  B07 2244371 - Vaststelling 
subsidie 2017 Plan van 
Aanpak WTC; 
Toekenning subsidie en 
voorschot 2018 

Instemmen met het verzoek van de Stichting WTC 
Twente om de subsidie voor het jaar 2017 definitief 
vast te stellen op € 150.000,-. en op basis van de 
afgesproken jaarschijven voor 2018 een subsidie 
ad € 84.000 toe te kennen.  
De Stichting WTC Twente met bijgevoegde brief te 
informeren over dit besluit.. 

Aan de stichting WTC Twente is in het kader van de Agenda van 
Twente een subsidie toegekend van € 84.000 voor de jaarschijf 
2018. 

Gerard Gerrits 

17-7-2018  B08 2244942 - Vaststellen 
subsidie-
uitvoeringsregelingen 

2019 

De subsidie uitvoeringsregelingen 2019 met 
betrekking tot cultuur, internationaal, jeugd, sport 
en bewegen, welzijn en zorg (inclusief de 

aanvraagformulieren) vast te stellen, 

Ten behoeve van subsidieverlening wordt jaarlijks een subsidie 
uitvoeringsregeling vastgesteld. De regels omtrent de subsidies 
voor 2019 op het gebied van cultuur, internationaal, jeugd, sport 

en bewegen, welzijn en zorg is door het college vastgesteld. De 
voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen en de 
aanvraagformulieren zijn via de gemeentelijke website te 
downloaden. 

Gerard Gerrits 

17-7-2018  B09 2228285 - 
Adviesverzoek Fusietoets 
Primair Onderwijs 2018 

Positief adviseren ten aanzien van de 
schoolbesturenfusie van de stichting Marcant-BSV 
en stichting KOMT 
De stichting MarCant-BSV via bijgevoegde brief 
infomeren 

De schoolbesturen stichting Marcant-BSV en stichting KOMT 
hebben het voornemen te fuseren. Het college adviseert positef.  
De stichting Marcant-BSV heeft 4 scholen in Hengelo, dit zijn de 
Rank, de Bron, Mikado en de Dr. A. Kuypersschool. 

Claudio 
Bruggink 

17-7-2018  B12 2249355 - Raadsvragen 
over 
hoogspanningsleidingen 
in Hengelo 

De raadsvragen van GroenLinks over 
hoogspanningsleidingen in Hengelo te 
beantwoorden met de bijgevoegde brief. 

GroenLinks heeft vragen gesteld over hoogspanningsleidingen in 
Hengelo. Het college beantwoordt deze vragen in een brief aan 
deze fractie. 

Claudio 
Bruggink 

17-7-2018  B13 2247271 - Raadsvragen 
over huiswerkbegeleiding 
uit de extra 
armoedegelden 

Het beantwoorden van raadsvraag over stand van 
zaken huiswerkbegeleiding uit extra armoede 
gelden via antwoordbrief 

Via een brief van het College wordt antwoord gegeven op de 
raadsvraag van de PvdA over huiswerkbegeleiding vanuit extra 
armoede gelden 

Mariska ten 
Heuw 

10-7-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

A03 2181391 - Verzoekt een 
voorbereidingsbesluit te 
nemen mbt huisvesting 
school voor persoonlijk 
VO in Hengelo 

De stichting voor persoonlijk onderwijs met 
bijgevoegde brief te informeren over de 
huisvesting voor het Mezquita College in Hengelo. 

De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs start met ingang van het 
schooljaar 2019-2020 een nieuwe school (Mezquita College) in 
Hengelo. De gemeente moet in huisvesting voorzien en wil 
hiervoor het gebouw van Saxion op het scholeneiland huren. De 
stichting heeft aangegeven dat zij vooruitlopend op het nieuwe 
schooljaar over een deel van het gebouw moet kunnen 
beschikken, zodat zij informatiedagen kan organiseren in 
december en januari. Daarnaast moet er volgens de stichting 
voldoende tijd zijn om het schoolgebouw in gereedheid te 
brengen. Met ingang van 1 december 2018 kan (een deel van) de 
2e verdieping worden gehuurd, zodat de informatiedagen 
georganiseerd kunnen worden. De begane grond en 1e verdieping 
van een deel van het gebouw kunnen worden gehuurd met ingang 
van 1 juni 2019, zodat vanaf deze datum deze ruimten kunnen 
worden ingericht voor de start van het schooljaar 2019-2020. 
 

Claudio 
Bruggink 

10-7-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

B06 2256322 - 
Intentieovereenkomst 
ROC van Twente - 
Gemeente Hengelo 

Het college stemt in met de intentie-overeenkomst 
ROC van Twente - gemeente Hengelo en met het 
voorstel om deze overeenkomst te ondertekenen 
tijdens het bestuurlijk overleg van 17 juli 2018. 
 

Een persbericht is in voorbereiding en wordt in afstemming met 
elkaar opgesteld. Hierbij wordt de afdeling communicatie 
betrokken. Openbaarheid een week na besluitvorming. 

Claudio 
Bruggink 

10-7-2018  --- 2232560 - Bezwaar de bezwaren, overeenkomstig het advies van de Bezwaarmaker is het niet eens de afwijzing van zijn verzoek om  
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1 week 
niet 

openbaar 

tegen niet vergoeden 
second opinie inzake 
Beckumerstraat 48 en 46 

commissie voor de bezwaarschriften, niet-
ontvankelijk te verklaren. 

vergoeding van kosten voor een second opinion m.b.t. twee 
welstandsadviezen. De commissie voor de bezwaarschriften stelt 
vast dat slechts ontvankelijk bezwaar kan worden gemaakt tegen 
beslissingen die zijn aan te merken als besluit in de zin van artikel 
1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het moet dan 
gaan om een schriftelijke beslissing inhoudende een 
publiekrechtelijke rechtshandeling. De commissie is van oordeel 
dat de afwijzing van een verzoek om vergoeding van kosten voor 
een second opinion niet is aan te merken als een 
(publiekrechtelijke) rechtshandeling, zodat er geen sprake is van 
een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De 
commissie adviseert de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren. 
Het college heeft conform dit advies besloten. 
 

10-7-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 2224776 - Bezwaar 
tegen aanmerken 
gemeentegronden als 
snippergroen 

de bezwaren, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, niet-
ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarmaker is het niet eens de afwijzing van zijn verzoek om 
vergoeding van kosten voor een second opinion m.b.t. twee 
welstandsadviezen. De commissie voor de bezwaarschriften stelt 
vast dat slechts ontvankelijk bezwaar kan worden gemaakt tegen 

beslissingen die zijn aan te merken als besluit in de zin van artikel 
1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het moet dan 
gaan om een schriftelijke beslissing inhoudende een 
publiekrechtelijke rechtshandeling. De commissie is van oordeel 
dat het aanmerken van gronden als snippergroen niet is aan te 
merken als een rechtshandeling, zodat er geen sprake is van een 
besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De commissie 
adviseert de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren. Het college 
heeft conform dit advies besloten. 
 

 

10-7-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 2224759 - Bezwaar 
tegen verlenen 
omgevingsvergunning 
voor plaatsen dakramen 
Beckumerstraat 48 

de bezwaren overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten. 

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor het vervangen van dakpannen en 
plaatsen van dakramen. Bezwaarmaker is het niet eens met het 
advies van de Stadsbouwmeester, hij is van oordeel dat het 
ondeugdelijk en niet integer is. Bezwaarmaker heeft geen 
deskundig tegenadvies ingediend. De commissie voor de 
bezwaarschriften is van oordeel dat het college het advies ten 
grondslag heeft mogen leggen aan het bestreden besluit. De 
commissie is van oordeel dat de omgevingsvergunning terecht en 
op juiste gronden is verleend. De commissie adviseert de 
bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in 
stand te laten. Het college heeft overeenkomstig het advies 
besloten. 
 

 

10-7-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 2215968 - Bezwaar 
tegen besluit buiten 
behandeling laten 
aanvraag 
omgevingsvergunning 
vervangen dakpannen 

woning Beckumerstraat 
46 

het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van 
de commissie voor de bezwaarschriften gegrond te 
verklaren, het bestreden besluit in te trekken en 
een omgevingsvergunning van rechtswege te 
publiceren. 

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het buiten 
behandeling laten van een aanvraag om omgevingsvergunning. 
Het college heeft de aanvraag buiten behandeling gelaten omdat 
er geen monster van een dakpan was ingediend. Bezwaarmaker 
had wel de andere gevraagde gegevens ingediend. Het college 
heeft toch een (negatief) advies van de Stadsbouwmeester 

ontvangen, waardoor de noodzaak om de dakpan alsnog te 
ontvangen ontbrak. Ook heeft het college buiten de termijn van 4 
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weken de aanvraag buiten behandeling gelaten. De commissie is 
van oordeel dat het college de aanvraag niet buiten behandeling 
kon laten omdat de dakpan niet nodig was en dat het college te 
laat heeft besloten op de aanvraag. Daardoor is een vergunning 
van rechtswege ontstaan. De commissie adviseert het college het 
bezwaarschrift gegrond te verklaren, het bestreden besluit in te 
trekken en een omgevingsvergunning van rechtswege te 
publiceren. Het college heeft overeenkomstig het advies besloten. 
 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


