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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 26 februari 2019 
 

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

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

26-2-2019  A02 2329443 - 
Budgetoverheveling 
2018 

Het college besluit de raad voor te stellen : 
Budgetten van 2018 tot een totaalbedrag van  
€ 1.010.509 over te hevelen naar de begroting 
2019 

Wanneer budgetten in enig jaar niet volledig kunnen worden 
aangewend voor het doel waarvoor deze in de begroting zijn 
opgenomen, bestaat de mogelijkheid deze - onder voorwaarden - 
over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar.  Over 2018 is 
een aantal voorstellen gedaan. 

Mariska ten 
Heuw 

26-2-2019  B01 2327153 - Uittreksel 
managementrapportage 
Zelfevaluatie BRP 
vaststellen 

Het college besluit: 
1. Het "Uittreksel managementrapportage 
Zelfevaluatie BRP" vast te stellen 
2. De RIVG en de Autoriteit Persoonsgegevens 

hierover te informeren met bijgevoegde brieven. 

In de basisregistratie personen (BRP) worden de 
persoonsgegevens van de inwoners van Hengelo vastgelegd. Elk 
jaar moet de gemeente de inhoud van en de werkwijze rond de 
BRP controleren. Dit heet een 'zelfevaluatie'. Uit de zelfevaluatie 

blijkt dat de gemeente Hengelo aan de normen voor de kwaliteit 
en de beveiliging voldoet. Dit wordt door de gemeente gemeld aan 
de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) en de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). 

Sander 
Schelberg 

26-2-2019  B02 2323403 - Raadsvragen 
over beëindiging subsidie 
asbestdaken 

De raadsvragen van het CDA over beëindiging 
subsidie asbestdaken te beantwoorden 

De schriftelijke vragen van het CDA over beëindiging subsidie 
asbestdaken  zijn per brief door het college beantwoord. 

Claudio 
Bruggink 

26-2-2019  B03 2306166 - Raadsvragen 
over afvalbakken 
Schouwburgplein 

Het college besluit: 
De aanvullende vragen van de Burger Belangen 
over afvalbakken Schouwburgplein, naar aanleiding 
van eerdere antwoorden op schriftelijke vragen 
hierover, te beantwoorden met bijgevoegde brief. 

De fractie van Burgerbelangen heeft naar aanleiding van 
antwoorden over afvalbakken bij het Schouwburgplein 
aanvullende schriftelijke raadsvragen gesteld. Het college heeft 
deze vragen schriftelijk beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

26-2-2019  B04 2318372 - Raadsvragen 
over Afvalmonitor 19 
december 2018 

De vragen van Lokaal Hengelo te beantwoorden 
middels bijgevoegde concept antwoordbrief. 

De fractie van Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over de 
Afvalmonitor 19 december 2018. Deze zijn door het college 
beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

26-2-2019  B05 2322091 - Raadsvragen 
over keuzecontainer 

De raadsvragen van de PVV beantwoorden middels 
bijgevoegde concept antwoordbrief. 

De raadsfractie van de PVV heeft vragen gesteld over de 
keuzecontainer. Deze zijn door het college beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

26-2-2019  B07 2325074 - Raadsvragen 
over duurzame aanleg 
en onderhoud wegen 

De raadsvragen van het CDA over duurzame 
aanleg en onderhoud wegen te beantwoorden met 
de bijgevoegde brief. 

Het CDA heeft vragen gesteld over de duurzame aanleg en 
onderhoud van wegen. Deze vragen zijn door het college 
beantwoord middels een brief aan deze fractie. 

 

26-2-2019  B08 2299027 - Raadsvragen 
over vuurwerkvrije zone 

In te stemmen met de beantwoording van de 
vragen van Burgerbelangen Hengelo over vuurwerk 
middels bijgevoegde brief. 

Burgerbelangen Hengelo heeft schriftelijke vragen gesteld over 
vuurwerk. Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord. 

Sander 
Schelberg 

26-2-2019  B09 2331414 - Informerende 
brief aan de Raad inzake 
vuurwerkoverlast 
jaarwisseling 2018-2019 

In te stemmen met bijgevoegde brief omtrent de 
jaarwisseling 2018-2019 en deze brief ter 
informatie door te sturen naar de gemeenteraad. 

Totaaloverzicht schade en meldingen jaarwisseling 2018-2019: 
Het schadebedrag aan gemeentelijke gebouwen is € 4500,-. Het 
betreft twee vernielde brievenbussen door vuurwerkschade en 
schade aan de dak waar vuurwerk op terecht is gekomen. Er is 
voor € 3000,- schade aan verkeersborden aangericht en voor een 
bedrag van € 6400,- aan afvalbakken. Het totaal bedrag aan  
schade komt daarmee op €13.900,-. Dat bedrag ligt iets hoger 
dan de jaarwisseling 2017-2018. De schade bedroeg toen 
€11.350,-. Maar wel lager dan de schade tijdens de 

Sander 
Schelberg 



Pagina 2 van 3 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

jaarwisselingen daarvoor (2015-2016: €22.300,- schade en 2016-
2017: €25.350,- schade). De politie heeft dit jaar voor het eerst 
gebruik gemaakt van de chatbot 'Wout'. In 5 dagen tijd kreeg de 
virtuele agent 'Wout' 214 meldingen over vuurwerkoverlast 
binnen. Verder zijn 15 meldingen bij de gemeente binnengekomen 
via de meldkamer van de politie, 5 meldingen via het 
klantencontactcentrum van de gemeente. Er zijn 4 verbalen 
uitgeschreven voor het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en 63 
jongeren zijn aangesproken door de toezichthouders van de 
gemeente. 

26-2-2019  B11 2326613 - Algemene 
verkoopvoorwaarden 
voor onroerende zaken 
2019 

1. De “Algemene voorwaarden voor de verkoop van 
onroerende zaken door de gemeente Hengelo 
2009”,  in te trekken; 
2. De “Algemene Voorwaarden voor de verkoop 
van onroerende zaken door de gemeente Hengelo 
2019”, citeertitel “Algemene Verkoopvoorwaarden 
2019”, vast te stellen en per 1 maart 2019 
rechtsgeldig te verklaren; 

Als mensen grond kopen van de gemeente, wordt in de 
koopovereenkomst verwezen naar de algemene 
verkoopvoorwaarden; de 'kleine lettertjes'. Vanwege 
veranderende wetgeving maar ook op basis van ervaringen uit de 
praktijk is het nodig om de algemene verkoopvoorwaarden te 
actualiseren. Het college van B en W heeft dan ook nieuwe 
algemene verkoopvoorwaarden vastgesteld. Daarbij zijn ook 
standaardbepalingen met betrekking tot de verkoop van 

snippergroen opgenomen. 

Mariska ten 
Heuw 

26-2-2019  B13 2302129 - 
Aanwijzingsbesluit 
Werkkostenregeling 
2019, WKR 

Het college besluit het aanwijzingsbesluit 
werkkostenregeling 2019 vast te stellen met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. 

Op grond van de WKR (werkkostenregeling) mag een werkgever 
zonder belasting te betalen een bepaald bedrag besteden aan 
verstrekkingen en vergoedingen aan het personeel, wethouders en 
raadsleden. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. De wetgever stelt 
dat de werkgever vooraf de werkkosten moet aanwijzen die in de 
vrije ruimte komen. In dit besluit staat om welke vergoedingen of 
verstrekkingen het gaat. 

Claudio 
Bruggink 

26-2-2019  B14 2333744 - 
Gemeenschappelijke 
Regeling (GR) van het 
Regionaal 
Bedrijventerrein (RBT) 

Onder voorbehoud van toestemming van de raad in 
te stemmen met de wijziging van de GR RBT en 
voor deze wijziging toestemming te vragen aan de 
raad. 

Op 6 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van het Regionaal 
Bedrijventerrein Twente (RBT) besloten om de deelnemers voor te 
stellen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) om te vormen tot 
een collegeregeling.  Per 1 januari 2015 is de Wet 
Gemeenschappelijke Regeling aangepast, per die datum is een 
gemengde regeling (waarin zowel Colleges als Raden en Staten 
zitting nemen) wetstechnisch niet meer mogelijk wanneer enkel 
collegebevoegdheden zijn overgedragen. Inhoudelijk zijn in de GR 
geen andere wijzigingen aangebracht dan wijzigingen die wettelijk 
nodig zijn. 

Mariska ten 
Heuw 

12-2-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 2302311 - Bezwaar 
tegen beschikking 
tijdelijk verlenen 
alcoholvrij verlof 

Het bezwaarschrift, in overeenstemming met het 
advies van de commissie voor de bezwaarschriften, 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarde is het oneens het verlenen van een alcoholvrijverlof 
voor bepaalde tijd. Naar aanleiding van het bezwaarschrift is er 
alsnog verlof voor onbepaalde tijd verleend. Voor de 
ontvankelijkheid van een bezwaarschrift is vereist dat de 
belanghebbende een belang heeft bij het voeren van een 

procedure. Het doel dat belanghebbende met het instellen van 
bezwaar beoogt, moet (nog) met de bezwaarprocedure bereikt 
kunnen worden. Met het bezwaarschrift kan niet meer bereikt 
worden dan belanghebbende inmiddels al heeft gekregen. Om die 
reden heeft de commissie geadviseerd het bezwaarschrift niet-
ontvankelijk te verklaren vanwege het ontbreken van 
procesbelang. Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 

Sander 
Schelberg 

12-2-2019  
1 week 

--- 2265670 - Bezwaar 
tegen 

Het bezwaarschrift, in overeenstemming met het 
advies van de commissie voor de bezwaarschriften, 

Bezwaarde is het oneens met het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het kappen van een eik achter de 

Sander 
Schelberg 
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niet 
openbaar 

omgevingsvergunning 
voor het kappen van de 
eik achter Meikever 15 

niet-ontvankelijk te verklaren. Meikever 15. Bezwaarde heeft in zijn bezwaarschrift verzocht om 
de bomendeskundige van de gemeente contact met hem op te 
laten nemen om alternatieven te bespreken. Naar aanleiding van 
het bezwaarschrift is er contact met bezwaarde geweest. 
Bezwaarde was tevreden met de gemaakte afspraken. Bezwaarde 
heeft het bezwaarschrift niet ingetrokken. Bezwaarde is hierop 
gevraagd of hij zijn bezwaarschrift wil doorzetten. Op deze brieft 
heeft bezwaarde niet gereageerd. Vervolgens is bezwaarde door 
de commissie gevraagd naar zijn procesbelang. Hierop heeft 
bezwaarde ook niet gereageerd. Gezien het vorenstaande is de 
commissie voor de bezwaarschriften van oordeel, dat het 
bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk verklaard moet worden, 
omdat niet is gebleken van enig procesbelang. 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 

 
 


