Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 24 juli 2018
Aanwezig:

Gerrits (locoburgemeester), Eshuis (gemeentesecretaris), De Boer (ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:

Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Ten Heuw, Bruggink (wethouders), Eshuis (gemeentesecretaris)

Datum
17-7-2018
1 week
niet
openbaar

Nr.
A02

Onderwerp
2255080 - Uitbreiding
tijdelijke voorziening
basisschool 't Schöppert

Besluit
- besluit 2246549 in te trekken.
- in te stemmen met het verzoek tot uitbreiding
van de locatie 't Schöppert met drie noodlokalen.
- De raad voorstellen om een krediet van €
228.000 te voteren voor de aanschaf van 2
noodlokalen bij ‘t Schöppert. De hieruit
voortvloeiende structurele lasten van € 46.500
voor een periode van 5 jaar te onttrekken aan de
reserve onderwijshuisvesting. En de eenmalige
lasten voor het verplaatsen van 1 noodlokaal en de
bijkomende lasten van in totaal € 54.000 eveneens
te onttrekken aan de reserve onderwijshuisvesting.
- De raad bij de eerstvolgende wijziging van de
beleidsbegroting 2018 te laten besluiten tot het
verwerken van bovengenoemde financiële
consequenties.

Publieksvriendelijke samenvatting
Stichting Scholengroep Primato heeft een actieplan opgesteld
vanwege de daling van het leerlingenaantal in Hengelo. Een van
de acties bestaat uit het per 1 augustus 2018 herschikken van
twee scholen van Primato, De Timp en ’t Schöppert. Deze scholen
zullen worden samengevoegd en op de locatie van ’t Schöppert
worden ondergebracht. Door de samenvoeging van De Timp bij ’t
Schöppert ontstaat ruimtebehoefte op de locatie van ’t Schöppert.
Op dit moment huurt ’t Schöppert al één lokaal bij basisschool De
Schothorst. Stichting Scholengroep Primato heeft een aanvraag
ingediend voor het plaatsen van drie noodlokalen bij het
Schöppert. Op basis van het leerlingenaantal en de verwachting
dat de voorziening minimaal 4 jaar noodzakelijk is, wordt de
aanvraag toegekend.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

17-7-2018
1 week
niet
openbaar

B02

2251328 - Zienswijze
bewoners van een
tweetal woningen aan de
Enschedesestraat over
het ontwerp actieplan
Omgevingslawaai

Iin het Actieplan Omgevingslawaai 2018 - 2023 het
volgende op te nemen:
- Naast het in de gaten houden van de
verkeersintensiteit op de Oldenzaalsestraat zullen
alle belangrijke wegen die te maken hebben met
de genoemde Hotspots met enige regelmaat in de
gaten worden gehouden.
- In de actieplanperiode zal worden bekeken of er
alternatieve wegmarkeringen toepasbaar zijn die
minder geluid veroorzaken.

Door de bewoners van twee woningen aan de Enschedesestraat is
een zienswijze op het Ontwerp Actieplan Omgevingslawaai 2018 2023 naar voren gebracht. De zienswijze bevat naast
opmerkingen die gaan over het actieplan ook vragen en
opmerkingen van geluidstechnische en verkeerskundige aard.
Daarnaast is het een verzoek tot het frequenter handhaven op de
snelheid.

Claudio
Bruggink

Het college van de gemeente Hengelo heeft het actieplan
Omgevingslawaai voor de periode 2018-2023 vastgesteld. Met dit
actieplan geeft het college invulling aan de Europese Richtlijn
Omgevingslawaai en de Wet Milieubeheer die zich richten 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.

Claudio
Bruggink

- Voor het overige de zienswijze en de andere
vragen en opmerkingen beantwoorden middels de
bijgevoegde brief en de raad hiervan op de hoogte
stellen.
17-7-2018
1 week
niet
openbaar

B03

2253485 - Vaststellen
Actieplan
Omgevingslawaai 2018 2023

-Het college wordt voorgesteld de plandrempel van
63 dB ongewijzigd en het Actieplan
Omgevingslawaai 2018 - 2023 gewijzigd vast te
stellen en voor een ieder openbaar te maken;
-De raad hierover doormiddel van de bijgevoegde
brief te informeren.
-Het actieplan in een samengevatte vorm zo
spoedig mogelijk in te dienen bij het Ministerie van
I&W.
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Datum
17-7-2018
1 week
niet
openbaar

Nr.
B10

Onderwerp
2203759 - Beëindiging
gebruik schoolgebouw
VMBO de Spindel

Besluit
1. Kennis te nemen van het beëindigen van het
gebruik van de schoolgebouwen van VMBO de
Spindel aan de Bataafse Kamp 6 en Paul
Krugerstraat 49 met ingang van schooljaar 20182019;
2. De bijbehorende verklaring te ondertekenen
zodat de eigendomsoverdracht in het Kadaster kan
worden verwerkt.

Publieksvriendelijke samenvatting
De Scholengroep Carmel sluit met ingang van het schooljaar
2018-2019 de locatie aan de Paul Krugerstraat 49 en de locatie de
Bataafse Kamp. De leerlingen verhuizen met ingang van die
datum naar de nieuwbouwlocatie vmbo aan de Fre Cohenstraat.
Bij beëindiging van het gebruik van een schoolgebouw vervalt het
eigendom aan de gemeente. De eigendomsoverdracht moet in het
Kadaster worden ingeschreven. Hiervoor moet een verklaring
worden ondertekend door het schoolbestuur en het College van
B&W.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

17-7-2018
1 week
niet
openbaar

B11

2213299 - Beëindiging
gebruik locatie Gilde
College Bandoengstraat
7

1. Kennis te nemen van het beëindigen van het
gebruik van het schoolgebouw van het Gildecollege
aan de Bandoengstraat 7 met ingang van
schooljaar 2018-2019;
2. De bijbehorende verklaring met betrekking tot
het gebouw aan de Bandoengstraat te
ondertekenen zodat de eigendomsoverdracht in het
Kadaster kan worden verwerkt.

Het Gildecollege verhuist met ingang van het schooljaar 20182019 naar de nieuwbouwlocatie nabij het Medaillon. De huidige
locatie aan de Bandoengstraat wordt opgeheven. Bij beëindiging
van het gebruik van een schoolgebouw vervalt het eigendom aan
de gemeente. De eigendomsoverdracht moet in het Kadaster
worden ingeschreven. Hiervoor moet een verklaring worden
ondertekend door het schoolbestuur en het College van B&W

Claudio
Bruggink

17-7-2018
1 week
niet
openbaar

---

2225228 - Bezwaar
tegen afwijzing
subsidieaanvraag tbv
website

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

Bezwaarmaker is het niet eens met het weigeren van een
subsidieaanvraag voor de bouw van een website. De website
wordt gebouwd om te voorzien in een informatiebehoefte van
gehandicapten. Naar het oordeel van het college wordt er al op
andere manieren voorzien in de informatiebehoefte. De commissie
is van oordeel dat het college daarom de gevraagde subsidie
mocht weigeren. De commissie heeft geadviseerd het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Er is in overeenstemming
met dit advies besloten.

17-7-2018
1 week
niet
openbaar

---

2240465 - Bezwaar
tegen besluit afwijzing
aansprakelijkstelling
schade aan autoband

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

Bezwaarmaker is het niet eens met de afwijzing van zijn
aansprakelijkstelling. De commissie voor de bezwaarschriften stelt
vast dat de afwijzing van een aansprakelijkstelling niet is aan te
merken als een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat.
De afwijzing van een aansprakelijkstelling is immers een
privaatrechtelijke rechtshandeling en geen publiekrechtelijke
rechtshandeling. Om die reden adviseert de commissie om de
bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het college
heeft conform dit advies besloten.

Aldus vastgesteld,
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