Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 5 maart 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:

Eshuis (gemeentesecretaris)

Datum
5-3-2019

Nr.
A03

5-3-2019

A04

5-3-2019

B02

Onderwerp
2340350 - Raadsbrief
voortgang motie Brede
blik voor Beckum
2314301 - Aanvraag
subsidie i.h.k.v. de week
van de Amateurkunst
2019

2334630 Afsprakenregister
Haaksbergen-Hengelo bij
GR Samen Maakt Sterker

Besluit
De raad middels bijgevoegde brief te informeren
over de voortgang motie Brede blik voor Beckum.
Het college besluit:
A. Aan de stichting Oyfo een subsidie toe te kennen
van € 17.500,- voor de organisatie van het WAKfestival 2019 en dit bedrag te dekken uit het
budget Binnenstad.
B. De stichting Oyfo met bijgaande brief over dit
besluit te informeren.
1. Vaststellen van het bijgevoegde
Afsprakenregister bij de
Dienstverleningsovereenkomst samenwerking
sociale zaken Haaksbergen en Hengelo, met daarin
afspraken over:
a. de uitvoering van taken op het gebied van
zelfstandigenregelingen (Ioaz, het Bbz 2004 en
andere zelfstandigenregelingen) waaronder de uit
te voeren werkzaamheden, het jaarplan, de
tarieven, de facturering en de betaling; en
b. aanvullende werkafspraken over aanleveren
administratieve gegevens door de gemeente
Hengelo hiervoor en over de jaarlijkse aanpassing
van de tarieven voor de uitvoering
zelfstandigenregelingen.
2. Instemmen met de mandaten krachtens de
Mandaatbesluiten samenwerking
schuldhulpverlening
(ex-)ondernemers en startersadvisering
Haaksbergen en Hengelo
3. Indien de Gemeenschappelijke regeling
samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen
en Hengelo, waarvan onderdeel uitmaken de
Dienstverleningsovereenkomst samenwerking
sociale zaken Haaksbergen en Hengelo en het
Mandaatbesluit samenwerking sociale zaken
Haaksbergen en Hengelo om welke reden dan ook
zou mogen wordt beëindigd de intentie uitspreken
de uitvoering van taken op het gebied van
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Publieksvriendelijke samenvatting
Op 6 november 2018 is de motie “Brede blik voor Beckum” door
de raad aangenomen. Met bijgevoegde brief informeert het college
de raad over de stand van zaken.
Het college stelt subsidie ter beschikking aan de stichting Oyfo
voor de organisatie van het WAK-festival 2019 vanuit het budget
Binnenstad.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

De gemeente Hengelo verricht op grond van een overeenkomst
werkzaamheden voor de gemeente Haaksbergen op het gebied
sociale zaken. Door de afdeling ROZ worden aanvullende
werkzaamheden verricht. Daartoe hebben beide gemeenten
afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een zogeheten
afsprakenregister.

Mariska ten
Heuw

Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
zelfstandigenregelingen (Ioaz, het Bbz 2004 en
andere zelfstandigenregelingen) op te dragen aan
de afdeling ROZ van de gemeente Hengelo.
De raad met bijgaande brief te informeren over
recente ontwikkelingen bij de realisatie van de
nieuwe Boekelosebrug

5-3-2019

B03

2342259 - Informerende
brief aan de raad over
stand van zaken
boekelosebrug

26-2-2019
1 week
niet
openbaar

B06

2333258 - (Vervolg)
raadsvragen over
bruikleenovereenkomst
HGOV

Beantwoording van de (vervolg)raadsvragen van
het PvdA betreffende het opzeggen van
gebruikersovereenkomst en stopzetten subsidie
van Vereniging HGOV middels bijgaande brief.

26-2-2019
1 week
niet
openbaar

B10

2311376 - Krediet
aansluiting Veldbeek van
de Brouwerij naar het
Industrieplein

26-2-2019
1 week
niet
openbaar

B12

2334016 - Vaststellen
Uitvoeringsprogramma
VTH
(Vergunningen,Toezicht
en Handhaving) Wabo
2019

Het college besluit:
Een voorbereiding- en uitvoeringkrediet van €
355.000,- beschikbaar te stellen voor het project
''aansluiting Veldbeek van de Brouwerij naar het
Industrieplein''.
Dit krediet te activeren en te dekken uit de
voorziening Riolering (GRP).
Het college besluit:
1. het Uitvoeringsprogramma Vergunningen,
Toezicht en Handhaving (VTH) Wabo 2019 vast te
stellen;
2. de gemeenteraad hierover te informeren door
middel van bijgaande uitgaande brief;
3. Gedeputeerde Staten van Overijssel hierover te
informeren door middel van bijgaande uitgaande
brief.

26-2-2019
1 week
niet
openbaar

C06

2336066 - Financiële
bijdrage zomerfestival en
winters Hengelo

Het college besluit:
A. Kennis te nemen van de evaluatie Zomerfestival
en Winters Hengelo 2018.
B. Aan de Stichting Centrummanagement onder
voorwaarden een subsidie toe te kennen van €
70.000,- voor de organisatie van het Zomerfestival
en Winters Hengelo 2019 en dit bedrag te dekken
uit het budget Binnenstad.
C. De Stichting Centrummanagement met
bijgaande brief over dit besluit te informeren.
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De gemeente Hengelo en aannemer Dura Vermeer werken samen
aan een unieke en innovatieve nieuwe Boekelosebrug in Hengelo.
Vorig jaar september werd duidelijk dat er helaas vertraging is
ontstaan. De gemeente en de aannemer hebben een verschil van
inzicht over die opgelopen vertraging. De gemeente heeft zich
genoodzaakt gezien de aannemer formeel in gebreke te stellen.
De aannemer heeft naar aanleiding daarvan besloten een kort
geding op te starten. Het college van B&W informeert de raad met
een brief over deze recente ontwikkelingen.
De bruikleenovereenkomst van HGOV voor de locatie aan het
Bartelinkslaantje loopt af in zijn huidige vorm. Er wordt gekeken
naar nieuwe mogelijkheden conform beleid en huidige wet en
regelgeving. De gemeente is bereid om mee te denken over
oplossingen om de ontmoetingsactiviteiten te behouden en heeft
hier over gesproken met de HGOV.
In Hengelo Zuid wordt een nieuwe beek aangelegd, de Veldbeek.
Deze blauwe ader in het openbaar gebied, zorgt voor afvoer van
afgekoppeld hemelwater en overtollig grondwater. De beek wordt
gefaseerd aangelegd. Het voorbereidings- en uitvoeringskrediet is
aangevraagd om de beek aan te leggen tussen de Brouwerij en
het Industrieplein. De beek gaat door de Veloursstraat en
Gieskesstraat.
In dit uitvoeringsprogramma geven we voor het jaar 2019 een
overzicht van de vergunningen-, toezichts- en handhavingstaken
(VTH) Wabo en daaruit voortvloeiende producten binnen de sector
Fysiek. De taken worden uitgevoerd conform de
beleidsuitgangspunten van de Integrale Handhavingsnota
(1083180) die op 11 augustus 2015 is vastgesteld. In de
Integrale Handhavingsnota zijn beleidsdoelen, nalevings- en
handhavingsstrategieën opgenomen. In het uitvoeringsprogramma
wordt een bestendige lijn van uitvoering van taken binnen de
sector voortgezet. Waar nodig is deze ten opzichte van afgelopen
jaren gewijzigd of uitgebreid. In 2019 zal de kwaliteit van
uitvoering wederom voorop staan. Er zal daarnaast geïnvesteerd
worden in de inrichting van de Omgevingsdienst, de komst van de
Omgevingswet, en een optimalisatie van de beleidscyclus met de
bijbehorende beleidsdoelen.
De gemeente verstrekt onder voorwaarden een financiële bijdrage
aan Stichting Centrummanagement Hengelo voor het organiseren
van extra evenementen tijdens de zomer en winterperiode in de
binnenstad van Hengelo voor meer reuring.

Portef.h.

Mariska ten
Heuw

Bas van
Wakeren

Mariska ten
Heuw

Sander
Schelberg

Bas van
Wakeren

Datum
26-2-2019
1 week
niet
openbaar

Nr.
---

Onderwerp
2288244 - Bezwaar
tegen besluit tot
opleggen last onder
dwangsom mbt
zonnepanelen
Saalbornstraat 9

Besluit
Het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.

Aldus vastgesteld,
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Bezwaarmaker heeft zonder omgevingsvergunning zonnepanelen
aan de zijgevel van zijn woning bevestigd. Daarom heeft hij een
waarschuwing gehad met als doel dat de panelen zouden worden
verwijderd. Vervolgens is een handhavingstraject opgestart en is
een last onder dwangsom opgelegd. Bezwaarmaker is van mening
dat de panelen vergunningvrij zijn en dat geen vergunning nodig
is. De commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel dat de
panelen niet vergunningvrij zijn. Daarnaast is de commissie ook
van oordeel dat er geen concreet zicht op legalisatie bestaat,
omdat er een negatief welstandsadvies is afgegeven. Ook zijn er
verder geen bijzondere omstandigheden waarom het college van
handhaving af zou moeten zien. De commissie adviseert daarom
het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten. Het college heeft overeenkomstig het advies
besloten.

Portef.h.
Sander
Schelberg

