Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 30 oktober 2018
Aanwezig:

Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Gerrits, Ten Heuw, Bruggink, (wethouders), Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (locogemeentesecretaris), De
Boer (ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:
Datum
30-10-2018

Nr.
A01

Onderwerp
2286291 - Vaststellen
selectiemethode en
besluit tot verkoop
Bataafse Kamp

Besluit
Het college besluit:
1. Het pand Bataafse Kamp 6-7 te gaan verkopen;
2. In te stemmen met het selectiedocument
verkoop Bataafse Kamp.
3 In te stemmen met het advies om pand
Bataafse Kamp in overleg te zijner tijd met de
nieuwe eigenaar voor te dragen als gemeentelijk
monument na verkoop van het pand.

30-10-2018

A02

2289048 Beantwoording
openstaande vragen 2e
beleidsrapportage 2018
en beleidsbegroting
2019-2022 - n.a.v. de
politieke

- Instemmen met de memo 'Beantwoording
openstaande vragen 2e beleidsrapportage en
beleidsbegroting 2019-2022 - n.a.v. de politieke
markt van 17 oktober' en versturen aan de
gemeenteraad.
- Instemmen met de memo 'preventie Wijkkracht'
en versturen aan de gemeenteraad.
- Kennis nemen van de memo 'Heartgallary'.

30-10-2018

B01

2236536 - anterieure
overeenkomst met Rail
Pleasure B.V.

aan te gaan met Rail Pleasure Holding B.V. de bij
dit besluit behorende anterieure overeenkomst
Recreatieve spoorlijn Hengelo - Twekkelo;
de bijbehorende begrotingswijziging 18076 vast te
stellen.

Rail Pleasure Holding B.V. wenst het spoorfietsen verder uit te
bouwen. Rail Pleasure heeft verzocht het bestemmingsplan
daartoe te herzien. De herziening heeft betrekking op wijziging
van bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de spoorgronden
die bij haar in eigendom zijn.
De kosten van het opstellen en de procedure tot wijziging van het
bestemmingsplan komen ten laste van Rail Pleasure.

Gerard Gerrits

30-10-2018

B02

2275415 - Vaststellen
besluit inzake
Bedrijventerrein
Twentekanaal betr.
aanpak BIT

Het bestuur van Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT)
een bijdrage verlenen groot € 2.500,- voor het
uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken naar de
verduurzaming van de omgeving en
bedrijfsvoering, welke wordt gedekt uit de in de
Kadernota 2018-2021 beschikbaar gestelde
middelen voor duurzaamheid.

Bedrijven hebben een groot aandeel in het totale energieverbruik
in Hengelo, zowel industrie als commerciële dienstverlening.
Daarom heeft het bestuur van het Bedrijvenpark Twentekanaal
(BIT) het initiatief genomen om bedrijven te stimuleren tot
verduurzaming als opstap naar een duurzaam en energieneutraal
bedrijvenpark. De gemeente ondersteunt dit initiatief door het
bestuur te faciliteren in hun aanpak. Bedrijven krijgen de
mogelijkheid om haalbaarheidsonderzoeken uit te laten voeren als
stimulans om hun eigen bedrijfsvoering te verduurzamen.

Claudio
Bruggink

30-10-2018

B04

2286242 - Visie

Het college van B&W stemt in met de visie voor de

Door de naderende voltooiing van de Laan Hart van Zuid is het

Mariska ten
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Publieksvriendelijke samenvatting
Per 2 oktober 2018 is door het schoolbestuur (Carmelcollege) het
officiële gebruik van het gemeentelijke pand, Bataafse Kamp 6-7
overgedragen aan de gemeente Hengelo. Jarenlang hebben hier
verschillende onderwijsinstellingen gebruik van gemaakt. De
laatste gebruiker, VMBO De Spindel (Carmelcollege) is inmiddels
vertrokken naar de nieuwbouwlocatie aan de Fré Cohenstraat (nu
genaamd C.T. Storkcollege). De gemeente is voornemens een
selectieprocedure op te starten waarbij de uiteindelijke koper een
visie ontwikkelt op de integrale ontwikkeling van het pand en
park. Hierin dient te worden aangegeven hoe deze in
gezamenlijkheid kunnen worden ontwikkeld en gerealiseerd,
rekening houdend met gemeentelijke randvoorwaarden.

Portef.h.
Gerard Gerrits

Mariska ten
Heuw

Datum

Nr.

Onderwerp
Kanaalzone West Hart
van Zuid

Besluit
Kanaalzone West.

Publieksvriendelijke samenvatting
noodzakelijk ook het terrein aan de westzijde van de laan gereed
te maken voor ontwikkeling. In dat kader is er gewerkt aan een
ruimtelijke en functionele visie voor de Kanaalzone West ter
voorbereiding op de verdere uitwerking van de plannen. Aan het
college wordt gevraagd in te stemmen met deze visie.
Het uitgangspunt is om op dit braakliggende terrein ten westen
van de Laan Hart van Zuid, als onderdeel van het bedrijventerrein
Kanaalzone, ruimte voor een bedrijfskavel te bieden en een groen
uitloopgebied richting de kanaalzijde in te richten. De visie zal
worden uitgewerkt in een inrichtingsplan. Hierbij worden ook de
nieuwe aansluitingen van de Laan Hart van Zuid op de
Ketelmakerij, de Havenstraat en de huidige Boekeloseweg
betrokken en verder uitwerkt. Op basis van dit inrichtingsplan zal
de communicatie met omwonenden worden opgestart.

Portef.h.
Heuw

De fractie van de PvdA heeft raadsvragen gesteld over het
uitblijven van de regeling Fruit op school en wil daarnaast weten
waarom niet het gehele bedrag voor huiswerkbegeleiding voor het
dit schooljaar is gebruikt. In bijgaande brief beantwoord het
college deze vragen.
Op 2 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en
wethouders het Programmaplan Omgevingswet goedgekeurd. Het
doel van het programma Omgevingswet is dat de gemeente
Hengelo goed voorbereid en klaar is om volgens (de bedoeling
van) de nieuwe wet- en regelgeving en het wensbeeld te gaan
werken wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Eén van de
inspanningen die de meeste inzet van de ambtelijke organisatie
zal vragen, is het opstellen van een omgevingsvisie voor het
Hengelose grondgebied. De omgevingsvisie is een integrale
langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving, waarin gezondheid,
veiligheid en een goede omgevingskwaliteit in samenhang worden
bekeken. In het Programmaplan Omgevingswet is beschreven dat
het doel is om één omgevingsvisie voor Hengelo vast te stellen.
Dit wordt bereikt door gefaseerd per deelgebied een
deelomgevingsvisie op te stellen die uiteindelijk samen dé
omgevingsvisie voor Hengelo vormen. In de eerste fase wordt de
(deel)omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo
opgesteld; de omgevingsvisie Buitengebied. Het Plan van aanpak
omgevingsvisie Buitengebied beschrijft de stappen van het proces,
de organisatie en de planning om te komen tot de omgevingsvisie
voor het buitengebied van Hengelo.

Mariska ten
Heuw

30-10-2018

B05

2286068 - Raadsvragen
over Fruit op school

Instemmen met de beantwoording van
raadsvragen van de fractie van de PvdA inzake
Fruit op school en het bedrag voor
Huiswerkbegeleiding conform bijgaande brief.

30-10-2018

B06

2281529 - Vaststellen
plan van aanpak
Omgevingsvisie
Buitengebied

1. In te stemmen met het ‘Plan van aanpak
omgevingsvisie Buitengebied’;
2. Uitvoering te geven aan het ‘Plan van aanpak
Omgevingsvisie Buitengebied’;
3. De raad hierover te informeren conform
bijgevoegde brief.

30-10-2018

B07

2287942 - Raadsvragen
over Hengelo structureel
in gebreke met
jaarrekening

De raadsvragen van fractie van Lokaal Hengelo
beantwoorden conform bijgaande brief.

De fractie van Lokaal Hengelo stelt vragen naar aanleiding van het
artikel in Tubantia getiteld “Hengelo structureel in gebreke met
jaarrekening”. Het college zet in zijn antwoordbrief de vragen in
perspectief en beantwoordt deze.

Mariska ten
Heuw

23-10-2018
1 week
niet

B02

2278843 Beschikbaarstelling
uitvoeringskrediet

- in te stemmen met het definitief ontwerp van het
project vervanging bomen Mr.P.J.Troelstrastraat;
- een krediet groot € 202.810,- beschikbaar te

In 2014 is geconstateerd dat de bomen aan de Mr. P.J.
Troelstrastraat en de Sloetsweg niet goed groeien en langzaam
afsterven.

Mariska ten
Heuw
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Gerard Gerrits

Datum
openbaar

Nr.

Onderwerp
vervanging bomen Mr.
P.J.Troelstrastraat

Besluit
stellen voor de uitvoering van het project
vervanging bomen Mr.P.J.Troelstrastraat;
- dit krediet te dekken uit:
1. Een bijdrage vanuit Onderhoud Wegen van
€75.000,-, voor het onderhoud wat wordt
meegenomen in dit project.
2. Het restant € 127.810,- te activeren,
waarbij de kapitaallasten ten laste worden
gebracht van product P560.1 Openbaar Groen
3. Verlaging van het budget Groen Overig ter
dekking van de hogere kapitaallast;
- de Raad middels bijgevoegde brief informeren
over dit besluit.

Publieksvriendelijke samenvatting
Samen met de bewoners, is na grondig onderzoek naar de
oorzaken van de bomensterfte een nieuwe inrichting van de strook
tussen rijbaan en fietspad ontworpen.
Er wordt een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld zodat er met
de uitvoering van de werkzaamheden kan worden gestart

23-10-2018
1 week
niet
openbaar

---

2252616 - Bezwaar
tegen besluit nietontvankelijkheid
handhavingsverzoek
tegen Beckum Palace

- het bezwaar gegrond te verklaren voor zover het
is gericht tegen het besluit van 31 mei 2018 tot het
niet-ontvankelijke verklaren van een verzoek om
handhaving ten aanzien van Beckum palace en dat
besluit te herroepen; - het bezwaar ongegrond te
verklaren voor zover het is gericht tegen het
besluit van 12 juli 2018 en dit besluit tot afwijzing
van het handhavingverzoek te handhaven; en een proceskostenvergoeding toe te kennen van €
501,00.

Bezwaarde is in eerste instantie niet aangemerkt als
belanghebbende bij besluiten omtrent handhaving ten aanzien van
Beckum Palace. Naar aanleiding van het bezwaar is bezwaarde
alsnog als belanghebbende aangemerkt, omdat zij en Beckum
Palace als concurrenten werkzaam zijn binnen hetzelfde
marktsegment en verzorgingsgebied. Vervolgens is er alsnog een
inhoudelijk besluit genomen op het handhavingsverzoek. BIJ
besluit van 12 juli 2018 is dit verzoek afgewezen, omdat het
college van oordeel is dat de inrichting Beckum Palace op dit
moment voldoet aan alle brandveiligheidseisen. De commissie
voor de bezwaarschriften heeft vastgesteld dat uit de controle van
de Brandweer Twente van 20 maart 2018 blijkt dat de
brandmeldinstallatie, brandhaspels en brandblussers aanwezig zijn
en naar het oordeel van de brandweer voldoen. Hetzelfde geldt
voor de elektrische installatie. Bezwaarde heeft los van haar
enkele stelling dat dit niet juist is geen feiten en omstandigheden
aangevoerd waaruit blijkt dat het oordeel van de brandweer voor
onjuist gehouden moet worden. Gezien deze omstandigheid is de
commissie van oordeel dat het bezwaarschrift ongegrond
verklaard moet worden, omdat het verzoek om handhaving
terecht is afgewezen. Er is besloten in overeenstemming met dit
advies.

23-10-2018
1 week
niet
openbaar

---

2246220 - Bezwaar
tegen sluiting pand aan
de Willemstraat 46

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

Bezwaarmakers zijn het niet eens met de opgelegde last onder
bestuursdwang tot sluiting van het pand aan de Willemstraat 46
voor de duur van 12 maanden op grond van artikel 13b
Opiumwet. De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat
er een handelshoeveelheid harddrugs is aangetroffen op meerdere
personen aanwezig in het pand, zodat de burgemeester bevoegd
was toepassing te geven aan zijn bevoegdheid tot sluiting op
grond van artikel 13b Opiumwet. De commissie heeft vastgesteld
dat de burgemeester conform zijn beleid heeft gehandeld en dat
er geen sprake is van bijzondere omstandigheden op grond
waarvan de burgemeester had moeten afwijken van zijn beleid.
De commissie adviseert daarom de bezwaren ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. De
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Portef.h.

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
burgemeester heeft conform dit advies besloten.

23-10-2018
1 week
niet
openbaar

---

2241530 - Bezwaar
tegen bevel tot sluiting
Club Top Shot

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

Bezwaarmakers zijn het niet eens met het bevel tot sluiting van
het pand aan de Willemstraat 46 voor de duur van twee weken op
grond van artikel 174 Gemeentewet. De commissie voor de
bezwaarschriften stelt vast dat voor de toepassing van die
bevoegdheid vereist is dat onverwijld moet worden ingegrepen ter
bescherming van de veiligheid en gezondheid. De commissie stelt
verder vast dat een handelshoeveelheid harddrugs is aangetroffen
op meerdere personen aanwezig in het pand, welke drugs een
direct gevaar vormen voor de veiligheid en de gezondheid zodat
onverwijld moest worden ingegrepen. Om die reden adviseert de
commissie de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten. De burgemeester heeft conform dit
advies besloten.

23-10-2018
1 week
niet
openbaar

---

2269210 - Bezwaar
tegen
omgevingsvergunning
plaatsen
veranda/overkapping
Drienerstraat 3L

Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van
de commissie voor de bezwaarschriften ongegrond
te verklaren en het bestreden besluit te handhaven

Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
veranda/overkapping aan de Drienerstraat 3L te Hengelo. De
commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd het
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven, omdat geen van de weigeringsgronden van de Wabo
zich voordoet, zodat het college gehouden was de vergunning te
verlenen. Er is in overeenstemming met dit advies besloten

23-10-2018
1 week
niet
openbaar

---

2267468 - Bezwaar
tegen verleende
omgevingsvergunning
voor een overkapping
aan Drienerstraat 3L

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

Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
veranda/overkapping aan de Drienerstraat 3L te Hengelo. De
commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd het
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven, omdat geen van de weigeringsgronden van de Wabo
zich voordoet, zodat het college gehouden was de vergunning te
verlenen. Er is in overeenstemming met dit advies besloten

23-10-2018
1 week
niet
openbaar

---

2267466 - Bezwaar
tegen verleende
omgevingsvergunning
voor een overkapping
aan Drienerstraat 3L

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

Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
veranda/overkapping aan de Drienerstraat 3L te Hengelo. De
commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd het
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven, omdat geen van de weigeringsgronden van de Wabo
zich voordoet, zodat het college gehouden was de vergunning te
verlenen. Er is in overeenstemming met dit advies besloten.

23-10-2018
1 week
niet
openbaar

---

2266102 - Bezwaar
tegen vergunning
Drienerstraat 3 L

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

Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
veranda/overkapping aan de Drienerstraat 3L te Hengelo. De
commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd het
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven, omdat geen van de weigeringsgronden van de Wabo
zich voordoet, zodat het college gehouden was de vergunning te
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Portef.h.

Datum

23-10-2018
1 week
niet
openbaar

Nr.

Onderwerp

---

2264694 - Bezwaar
tegen verleende
omgevingsvergunning
voor het plaatsen van
een overkapping aan de
Drienerstraat 3L

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
verlenen. Er is in overeenstemming met dit advies besloten

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

Aldus vastgesteld,
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Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
veranda/overkapping aan de Drienerstraat 3L te Hengelo. De
commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd het
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven, omdat geen van de weigeringsgronden van de Wabo
zich voordoet, zodat het college gehouden was de vergunning te
verlenen. Er is in overeenstemming met dit advies besloten

Portef.h.

