Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 20 november 2018
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
20-11-2018

Nr.
B02

Onderwerp
2286077 - Raadsvragen
over afvalbakken op
Schouwburgplein

Besluit
De raadsvragen van Burgerbelangen Hengelo over
'Afvalbakken op Schouwburgplein' beantwoorden
met de bijgevoegde brief.

20-11-2018

B03

2287733 - Raadsvragen
over verbod op
asbestdaken voor
particulieren en
ondernemingen vanaf
2024

In te stemmen met de beantwoording van de
raadsvragen van de PVV fractie over het verbod op
asbestdaken.

20-11-2018

B04

2289237 - Raadsvragen
over extra subsidie
sportverenigingen

De raadsvragen van Lokaal Hengelo over de
nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van
VWS te beantwoorden met bijgevoegde brief.

20-11-2018

B05

De Raad per brief te informeren over de stand van
zaken bij de plaatsing van elektrische laadpalen in
de stad.

20-11-2018

B06

2296462 - Informerende
brief aan Raad inzake
huidige stand van zaken
rondom openbare
oplaadpalen in Hengelo
2286174 - Collegebesluit
herbestemming gelden
'Wonen boven
winkels'voor
Puiencommissie

20-11-2018

B08

2296046 - Vierde allonge
koopovereenkomst
Vereenigingsgebouw en
aanvulling
Vaststellingsovereenkom
st

Aan te gaan met Infestos Monumenten B.V. de bij
dit besluit behorende vierde allonge op de
koopovereenkomst Vereenigingsgebouw;
Aan te gaan met Van Wijnen N.V. de bij dit besluit
behorende aanvulling op de
vaststellingsovereenkomst inzake het deelgebied
Vereenigingsgebouw

Het college besluit:
1. De resterende € 125.000,- in de
bestemmingsreserve 'Ruimtelijke kwaliteit
binnenstad' beschikbaar te stellen voor de
puienregeling.
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Burgerbelangen Hengelo heeft vragen gesteld over de proef met
gescheiden afvalbakken bij het NS station en ontbrekende
prullenbakken bij het Schouwburgplein. Deze vragen zijn door het
college beantwoord middels een brief aan deze fractie.
Het Rijk heeft besloten dat het in Nederland vanaf 1 januari 2025
verboden is om een asbestdak te hebben. Pandeigenaren zijn zelf
verantwoordelijk voor het saneren van een asbestdak. De
gemeente Hengelo wil ondersteunen bij deze opgave. De fractie
van de PVV heeft vragen gesteld over de invulling van deze rol.
In de raadsbrief aan de PVV fractie beantwoordt het college deze
vragen.
Naar aanleiding van vragen over de nieuwe subsidieregeling van
het Ministerie van VWS, de Regeling Stimulering bouw en
onderhoud van sportaccommodaties heeft in antwoord daarop het
college aangegeven deze regeling reeds onder de aandacht
gebracht te hebben bij sportverenigingen.
Met deze brief informeert het college de Raad over de stand van
zaken van de inspanningen om in Hengelo elektrische laadpalen te
plaatsen.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

De Puiencommissie is reeds sinds 2009 actief in de binnenstad. De
commissie adviseert eigenaren en ondernemers in de binnenstad
van Hengelo bij het verbouwen van de winkelpanden. De nadruk
ligt bij de commissie op de architectonische kwaliteit van de
gevels aan de straatzijde. Inmiddels zijn in de afgelopen jaren al
zeker 35 panden aangepakt en verbouwd. De ruimtelijke kwaliteit
en daarmee de aantrekkelijkheid van de binnenstad krijgt hiermee
een positieve impuls. Om aan alle aanvragen te voldoen krijgt de
commissie een extra bijdrage om de binnenstad nog
aantrekkelijker te maken. Voor informatie over de Puiencommissie
en het Puienspreekuur kunt u contact opnemen met de heer JK
Stegeman, bereikbaar via nummer 14074.
De gemeente is in 2016 met Infestos Monumenten B.V. een
koopovereenkomst aangegaan voor het Vereenigingsgebouw in
het plan Hart van Zuid. De levering van het gebouw aan Infestos
is met de derde allonge op de koopovereenkomst contractueel
afgesproken op 3 december 2018. Voorwaarde voor levering is dat
op dat moment de functiewijziging (bestemmingsplan herziening)
voor het gebruik als congres en/of, vergader en/of, hotel- en/of
horecafaciliteit is verkregen en dat een omgevingsvergunning voor

Gerard Gerrits

Claudio
Bruggink

Mariska ten
Heuw

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

20-11-2018

B10

13-11-2018
1 week
niet
openbaar

---

2292987 - Reactie op
klachtenjaarverslag Wmo
2017 (gekoppeld aan
2277086)
2240890 - Bezwaar
tegen weigering
verlening vergunning
kansspelautmomaten
Industriestraat 29

1. Instemmen met bijgevoegde brief aan de Wmo
cliëntenraad.
2. De gemeenteraad middels een afschrift van deze
brief informeren over het antwoord.
het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.

13-11-2018
1 week
niet
openbaar

---

2248600 - Bezwaar
tegen opleggen last
onder dwangsom te veel
bebouwing
Hegemansweg 49

Het bezwaar conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit te handhaven

13-11-2018
1 week
niet
openbaar

---

2250476 - Bezwaar
tegen aanwijzing
gehandicaptenparkeerpla
ats Carl Muckstraat 114

De bezwaren, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.
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de herstelwerkzaamheden verstrekt moet zijn.
Het bestemmingsplan is inmiddels door de raad vastgesteld, maar
de omgevingsvergunning is nog niet verleend. Door koper kon niet
eerder een omgevingsvergunning worden ingediend dan nadat het
bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld.
Aangezien de termijn van de ontbindende voorwaarde, zoals
opgenomen in de derde allonge, niet gehaald zal gaan worden,
wensen partijen de termijn van deze ontbindende voorwaarde te
verlengen naar 1 juli 2019 of – zo dit eerder is - binnen vier
weken nadat de ontbindende voorwaarden en de
ontbindingsrechten uit de koopovereenkomst zijn komen te
vervallen. Met de vierde allonge worden de data gewijzigd. Voor
het overige blijft de inhoud van de koopovereenkomst ongewijzigd
in stand.
Op 20 december 2016 heeft het college ingestemd met het
aangaan van de vaststellingsovereenkomst met Van Wijnen Groep
N.V., waarmee de herstructurering van de samenwerking in Hart
van Zuid per 1 januari 2017 een feit geworden is. De gemeente en
Van Wijnen hebben de afspraken met Infestos Monumenten B.V.
in een aanvulling op de vaststellingsovereenkomst inzake het
deelgebied Vereenigingsgebouw met elkaar vastgelegd.
De Wmo cliëntenraad krijgt, naar aanleiding van hun vragen over
een ambtelijk opgesteld overzicht van klachten in relatie tot de
Wmo, een schriftelijke toelichting.
Een pizzeria-grillroom heeft bezwaar gemaakt tegen de weigering
van de vergunning voor het aanwezig hebben van twee
kansspelautomaten. De vergunning is naar de mening van
bezwaarmaker onterecht geweigerd omdat op de locatie wel
horeca is toegestaan, de inrichting hoogdrempelig is en er in het
verleden ook vergunningen zijn verleend. De commissie voor de
bezwaarschriften is van oordeel dat op de locatie geen horeca is
toegestaan en dat er geen sprake is van een hoogdrempelige
inrichting. De commissie heeft geadviseerd het bezwaar
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
De burgemeester heeft overeenkomstig het advies besloten.
Bezwaarden zijn het niet eens met het opleggen van een last
onder dwangsom m.b.t. het aanpassen/verwijderen van een
bouwwerk aan de Hegemansweg. Kort gezegd zijn bezwaarden
van mening dat de handhaving niet ver genoeg gaat. De
commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel dat er terecht
wordt opgetreden tegen de overtredingen, maar dat er geen
grondslag is voor verdergaande maatregelen. De commissie heeft
daarom geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit te handhaven.
Bezwaarmaker is het niet eens met het toekennen van een
gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Carl Muckstraat
114. De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat de
aanvrager voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te
komen voor een gehandicaptenparkeerplaats. Dit wordt door

Portef.h.

Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

13-11-2018
1 week
niet
openbaar

---

2255284 - Bezwaar
tegen voornemen tot
sluiten pand
Nieuwstraat/Veldbeekstr
aat 18

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

13-11-2018
1 week
niet
openbaar

---

2255689 - Bezwaar
tegen uitkomst bijzonder
onderzoek m.b.t. PGB
voor cliënten

Het bezwaar, conform het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften, niet-ontvankelijk te
verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

13-11-2018
1 week
niet
openbaar

---

2265405 - Bezwaar
tegen uitkomst
onderzoek

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies
van de commissie voor de bezwaarschriften, nietontvankelijk te verklaren.

13-11-2018
1 week
niet
openbaar

---

2268863 - Bezwaar
tegen beslissing niet
snoeien bomen
Goudenregenstraat

Het bezwaar, conform het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften, niet-ontvankelijk te
verklaren.

Aldus vastgesteld,

Pagina 3 van 3

Publieksvriendelijke samenvatting
bezwaarmaker ook niet bestreden. De commissie merkt op dat de
problemen die bezwaarmaker ervaart met betrekking tot parkeren
geen reden kunnen zijn om de gevraagde
gehandicaptenparkeerplaats te weigeren. De commissie adviseert
dan ook de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten. Het college heeft conform dit advies
besloten.
Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde last onder
bestuursdwang tot sluiting van het pand aan de aan de
Nieuwstraat 43/ Veldbleekstraat 18 voor de duur van 26 weken op
grond van artikel 13b Opiumwet. De commissie voor de
bezwaarschriften stelt vast dat er een handelshoeveelheid
softdrugs, in de vorm van een hennepkwekerij, is aangetroffen 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 burgemeester heeft conform dit
advies besloten.
Bezwaarde is het niet eens met de mededeling dat pgb-houders
hun pgb niet meer bij bezwaarde mogen besteden, omdat hij niet
voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. De commissie voor de
bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaarschrift nietontvankelijk te verklaren omdat tegen deze mededeling geen
bezwaar open staat. Er is in overeenstemming met dit advies
besloten.
Bezwaarde is het niet eens met de mededeling dat pgb-houders
hun pgb niet meer bij bezwaarde mogen besteden, omdat hij niet
voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. De commissie voor de
bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaarschrift nietontvankelijk te verklaren, omdat tegen deze mededeling geen
bezwaar open staat. Er is in overeenstemming met dit advies
besloten.
Bezwaarden zijn het niet eens met de weigering om een aantal
bomen aan de Goudenregenstraat grondig terug te snoeien. De
commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren, omdat tegen de
bestreden beslissing geen bezwaar openstaat. Er is in
overeenstemming met dit advies besloten.

Portef.h.

