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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 11 december 2018 
 

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

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

11-12-2018  A03 2257405 - Richtlijnen 
ondersteuning Wmo en 
Jeugd 

1. Instemmen met de Richtlijnen Ondersteuning 
Wmo en Jeugd 

Zie persbericht. Bas van 
Wakeren 

11-12-2018  B01 2299582 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Buitengebied, herziening 
Nijhuisbinnenweg 16 

Het college besluit: 
1. dat er geen belangrijke nadelige gevolgen 
optreden voor het milieu als gevolg van het project 
'bestemmingsplan Buitengebied, herziening 
Nijhuisbinnenweg 16' en er derhalve geen 
milieueffectrapportage dient te worden opgesteld; 

2. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, 
herziening Nijhuisbinnenweg 16 met 
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0118-0201 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te 
leggen; 
3. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 

Door het college is besloten om in te stemmen met het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 
Nijhuisbinnenweg 16’ en het plan gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage te leggen. Daarnaast heeft het college besloten 
om de gemeenteraad over dit besluit te informeren. Gedurende de 
termijn van terinzagelegging heeft een ieder de mogelijkheid om 

zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 
herziening Nijhuisbinnenweg 16’ in te dienen. Vervolgens wordt 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 
16’ gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen en een 
reactie daarop ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Gerard Gerrits 

11-12-2018  B02 2305465 - 1ste Wijziging 
Legesverordening 2019 

het college besluit:  
de 1e wijziging van de verordening op de heffing 
en invordering van Leges 2019 vast te stellen. 

De hoogte van een aantal leges tarieven (o.a. rijbewijzen en 
paspoorten) zijn afhankelijk van door het rijk vastgestelde 
maxima. Deze bedragen zijn recent door het rijk bekend gemaakt. 
De eerder door de raad vastgestelde legesverordening moet 
hierop worden aangepast. 

Mariska ten 
Heuw 

11-12-2018  B03 2302141 - Actualisatie 
aanwijzingsbesluit 
toezichthouders 
openbare ruimte, de 
Drank- en Horecawet en 
het Besluit bgbop 

Het college en de burgemeester (ieder voor zover 
diens bevoegdheid reikt) besluit: 
- Bijgaand aanwijzingsbesluit vast te stellen. 

Het aanwijzen van toezichthouders is noodzakelijk in verband met 
de toezichthoudende taken die in het kader van lokale 
verordeningen van de gemeente Hengelo, de Drank- en 
Horecawet en het Besluit brandveilig gebruik en 
basishulpverlening overige plaatsen (Besluit bgbop) moeten 
worden uitgevoerd. Aangezien het huidige aanwijzingsbesluit niet 
meer aansluit op gewijzigde verordening en het Besluit bgbop, 
alsmede een nieuwe functie binnen de afdeling Regulering en 
Toezicht, dient deze geactualiseerd te worden. Met deze 
actualisatie is het aanwijzingsbesluit wederom actueel. 

Sander 
Schelberg 

11-12-2018  B04 2303038 - Uitvoerings- 

en 
kostenvergoedingsovere
enkomst communale 
samenwerking Münster-
Twentse gemeenten 

Het college van burgemeester en wethouders 

besluit in vervolg op de eerder gesloten 
samenwerkingsovereenkomst: 
1. Aangaan van de leveringsovereenkomst tussen 
Stadt Münster en de aan de communale 
samenwerking deelnemende  
        Nederlandse gemeenten. 
2. Geheimhouding opleggen op grond van artikel 
55 Gemeentewet in samenhang met artikel 10, lid 
2 van de Wet openbaarheid  

Het college van B&W heeft op 8 oktober jl. besloten om samen 

met andere Nederlandse gemeenten, allen aandeelhouders van 
Twence, een overeenkomst met Stadt Münster te sluiten over 
wederzijdse levering van afval.  
Dit besluit is nu uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst, 
waarin de details van de overeenkomst met Stadt Münster zijn 
vastgelegd. De Nederlandse gemeenten hebben er voor gekozen 
om de gemeente Enschede als uitvoerend vertegenwoordiger te 
laten optreden en de administratieve afhandeling te verzorgen. 

Gerard Gerrits 
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        van bestuur op de: 
        - Uitvoerings- en 
kostenvergoedingsovereenkomst en  
        - Memo financiële en administratieve 
uitwerking. 
3. De gemeente Enschede volmacht en machtiging 
verlenen voor de uitvoering van administratieve 
handelingen verbonden aan  
        de uitvoerings- en 
kostenvergoedingsovereenkomst. 
 
De burgemeester besluit: 
4. De burgemeester van Enschede volmacht te 
verlenen de uitvoerings- en 
kostenvergoedingsovereenkomst voor de aan de  
        communale samenwerking deelnemende 
Nederlandse gemeenten te ondertekenen. 

11-12-2018  B05 2304877 - 

Asbestsanering 
Kuijperschool en de Bron 

- € 30.141,- beschikbaar te stellen voor de 

asbestsanering bij basisschool de Bron 
- € 25.011,- beschikbaar te stellen voor de 
asbestsanering bij de Dr. Kuijperschool. 
- de bedragen te dekken uit het budget voor de 
spoedaanvragen 2018 64212072.343509.U. 

Stichting Marcant-BSV wil in het kader van groot onderhoud bij de 

dr. Kuijperschool en basisschool de Bron asbest verwijderen. Voor 
beide scholen is een aanvraag voor een vergoeding van de kosten 
van asbestsanering ingediend bij de gemeente. Met de 
schoolbesturen is afgesproken dat aanvragen die betrekking 
hebben op asbestsanering onder voorwaarden worden bekostigd 
uit het budget voor de spoedaanvragen. De beide aanvragen 
worden toegekend en de gemeente vergoedt de saneringskosten. 

Claudio 

Bruggink 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


