Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 9 april 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
9-4-2019

9-4-2019

9-4-2019

Nr.
A02

B01

B02

Onderwerp
2310994 - Vaststellen
bestemmingsplan
Buitengebied, herziening
Nijhuisbinnenweg 16

Besluit
Het college besluit de raad voor te stellen:

2312942 - Vaststellen
bestemmingsplan
Buitengebied, Bornsedijk 80

Het college besluit de raad voor te stellen:

2357080 - Verzoek om

1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen,
zoals opgenomen in de “Nota zienswijzen ontwerp
bestemmingsplan Buitengebied, herziening
Nijhuisbinnenweg 16”, dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. het bestemmingsplan Buitengebied, herziening
Nijhuisbinnenweg 16 (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0118-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0118.dgn) vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het
bestemmingsplan Buitengebied, herziening
Nijhuisbinnenweg 16.

1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen,
zoals opgenomen in de “Nota zienswijzen ontwerp
bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80” , dat deel
uitmaakt van dit besluit;
2. het bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80 (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0125-0301,
getekend op de ondergrond NL.IMRO.0164.BP0125.dgn)
vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het
bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80.

De brief aan de raad over een informatiebijeenkomst over
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Publieksvriendelijke samenvatting
Op het perceel Nijhuisbinnenweg 16 in Hengelo zijn in het verleden een
aantal overtredingen geconstateerd. Deze zijn voor een deel weggenomen.
De resterende overtredingen (gebouwen en verharding buiten het
bouwvlak) kunnen worden gelegaliseerd met behulp van het
bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16. Het
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16
heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er is binnen de termijn 1
zienswijze ingediend. In de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan
Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16" is de inhoud van de
zienswijzen samengevat en beantwoord. De zienswijze heeft geen
aanleiding gegeven wijzigingen aan te brengen in het ontwerp
bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16. De raad
wordt voorgesteld het bestemmingsplan Buitengebied, herziening
Nijhuisbinnenweg 16 vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit
bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.
Met dit bestemmingsplan wordt de bestemming gewijzigd voor (enkele
percelen nabij de) Bornsedijk 80; percelen U185, U 4184 en U 4185. Op
deze locatie was voorheen het bedrijf "de kruidentuin" gevestigd. De
bestemming wordt gewijzigd van "Bedrijf" met de aanduiding "specifieke
vorm van bedrijf -12" naar "Wonen" en "Agrarisch met waarden", zodat de
realisatie van een compensatiewoning in het kader van Rood voor Rood
mogelijk wordt gemaakt. Op de locatie Schalmedenweg 24 te Hengelo
wordt 533 m2 agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt en op de locatie
Emtenbroekerdijk 42 in Bruchterveld (gemeente Hardenberg) wordt 330 m2
agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. In totaal wordt er 863 m2
agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Ter compensatie wordt er een
woningbouwkavel gerealiseerd op het perceel links van de Bornsedijk 80.
Hiervoor is een erfinrichtingsplan gemaakt, waarin het plan ruimtelijk wordt
onderbouwd. Ook het perceel Bornsedijk 80 zal door deze ontwikkeling een
andere, passende bestemming krijgen. De bovenstaande afspraken zijn op
6 maart 2018 vastgelegd in een Rood voor Rood overeenkomst.
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80 heeft gedurende
6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn 2 zienswijzen
ingediend. In de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied,
Bornsedijk 80" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord.
De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven wijzigingen aan te brengen
in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80. De raad
wordt voorgesteld het bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80 vast te
stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden
vastgesteld.
De FBK-games zijn in 2018 overgegaan van Golazo b.v. naar Global Sports

Portef.h.
Gerard Gerrits

Gerard Gerrits

Claudio Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp
informatiebijeenkomst over
toekomst FBK-Games te
organiseren

9-4-2019

B03

2332266 - Verzoek om
reactie inzake openbaarheid
adviezen Adviesraad sociaal
domein gemeente Hengelo
2352642 - Raadsvragen over
verlaging/afschafffing
hondenbelasting
2360963 - Mandaat
bevoegdheden
kwijtschelding gemeentelijke
belastingen

9-4-2019

B04

9-4-2019

B05

9-4-2019

B06

2360470 - Vroegsignalering
van schulden

9-4-2019

B07

2359972 - Deelname
regeling lokale
sportakkoorden

Besluit
de toekomst van de FBK-games vast te stellen

Het ongevraagde advies van de Adviesraad sociaal domein
over de openbaarheid van hun adviezen beantwoorden via
bijgaande brief.
De schriftelijke vragen van de PVV over hondenbelasting
te beantwoorden met een brief.
De directeur van de gemeenschappelijke regeling
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente ingaande 1 januari
2019 mandaat te verlenen tot het beslissen op een
beroepschrift tegen een beslissing van de
invorderingsambtenaar op een verzoek om kwijtschelding
van gemeentelijke belastingen.
1. Kennisnemen van de voortgang van het project
Vroegsignalering van schulden in Twente
2. In te stemmen met het Convenant Vroegsignalering van
schulden in Twente.

Het college besluit:
1) Deel te nemen aan de regeling lokale/regionale
sportakkoorden.
2) Hiertoe de bijgevoegde intentieverklaring te
ondertekenen en retour te sturen naar de Vereniging voor
Sport en Gemeenten.

Publieksvriendelijke samenvatting
Communication. Global Sports Communications investeert fors in het
evenement en doet er alles aan om het evenement goed neer te zetten.
Zowel op het gebied van citymarketing, topsport als de koppeling met de
lokale en regionale breedtesport. Zij kan dit echter niet alleen. Zij heeft de
gemeente verzocht om meer structurele ondersteuning. Vanuit het
coalitieakkoord heeft het college die ondersteuning ook expliciet
uitgesproken.
Het college vraagt aan de gemeenteraad om zich daarover te laten
informeren tijdens een informatiebijeenkomst.
Op 1 februari jl. ontving het college een ongevraagd advies van de
Adviesraad sociaal domein over de openbaarheid van hun adviezen. Het
college geeft in bijgaande brief een reactie op dit advies.

Bas van Wakeren

De PVV Hengelo heeft aan het college van burgemeester en wethouders
vragen gesteld over de hondenbelasting. Het college heeft deze vragen
beantwoord met een brief.
In het belang van een efficiënte afdoening van beroepschriften tegen een
beslissing van de invorderingsambtenaar op een verzoek om kwijtschelding
van gemeentelijke belastingen wordt voorgesteld de directeur van het
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente te mandateren te beslissen op deze
beroepschriften.

Mariska ten
Heuw

Het college van B&W van Hengelo vindt het belangrijk om goede
schuldhulpverlening te bieden aan haar inwoners. Door schaamte of
onbekendheid met hulpverlening melden mensen zich vaak pas vijf jaar na
het ontstaan van de schulden. We willen graag mensen in een eerder
stadium helpen. Daarom werken we mee aan de pilot Vroegsignalering van
schulden. Vroegsignalering maakt gebruik van meldingen van
betalingsachterstanden van de huur, water, energie, zorgverzekering en
gemeentebelastingen. Komen er twee melding binnen op één adres dan
volgt een huisbezoek, waarbij hulp wordt aangeboden om uit de financiële
zorgen te komen.
Vorig jaar heeft sportminister Bruins een landelijk sportakkoord gesloten
met gemeenten, sport en andere betrokken partijen. De ambities die hierin
staan passen goed in het beleid dat we lokaal en regionaal al in gang
hebben gezet.

Mariska ten
Heuw

De minister roept de gemeenten om tot een lokaal sportakkoord te komen.
Hij stelt daarvoor geld beschikbaar via de regeling lokale/regionale
sportakkoorden. Om een beroep te kunnen doen op deze regeling, moet de
gemeente - samen met een aantal sportaanbieders - een intentieverklaring
te ondertekenen en retour te sturen.
Het college heeft besloten dat zij wil deelnemen aan de regeling en heeft de
intentieverklaring ondertekend.
Na de ondertekening zal een onafhankelijke sportformateur in gesprek gaan
met sportaanbieders, gemeente en partijen uit het sociale domein. Het doel
daarbij is te komen tot afspraken over wat we belangrijk vinden en waar we
samen extra op in willen zetten. Bijvoorbeeld het versterken van sportkader
en een stimuleren van een positieve en gezonde sportcultuur.
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Portef.h.

Mariska ten
Heuw

Claudio Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp

9-4-2019

B08

2303106 - Beleidsregels Wet
Bibob gemeente Hengelo

2-4-2019
1 week niet
openbaar

---

2-4-2019
1 week niet
openbaar

A02

2361925 - Informerende
brief aan gemeenteraad
Enschede over FC Twente in
Hengelo
2311933 - Aanpassing
convenant en
(her)benoemen leden Raad
van Toezicht OSG

Besluit
Het college en de burgemeester, elk voor zover het de
eigen bevoegdheid betreft, besluiten:
1. Kennis te nemen van het Beleidsplan Bibob gemeente
Hengelo.
2. op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening
de volgende documenten gedurende een periode van zes
weken ter inzage te leggen:
- Beleidsregels Wet Bibob gemeente Hengelo;
- Bibob vragenlijsten voor de volgende onderdelen:
vergunningen; subsidies; milieu; bouw;
overheidsopdrachten; vastgoedtransacties; gegevens
betrokken (rechts)personen.
3. de hiervoor opgesomde documenten na afloop van de
ter inzage legging vast te stellen en op de juiste wijze
bekend te maken, indien er geen zienswijzen worden
ingediend.
4. vanaf het moment van inwerkingtreding van de
Beleidsregels Wet Bibob gemeente Hengelo de "Beleidslijn
bestuurlijke aanpak (georganiseerde) criminaliteit
Twente", vastgesteld op 12 oktober 2004, in te trekken.
In te stemmen met de informerende brief aan de
gemeenteraad
De raad voorstellen:
1. De leden van de Raad van Toezicht, mevrouw
Mengerink, de heer Frantzen en de heer Lindenberg her te
benoemen per 7 mei 2019;
2. De heer G.B.J. Raanhuis te benoemen tot lid van de
Raad van Toezicht van de OSG Hengelo per 7 mei 2019;
en
3. Het vernieuwde convenant aan te gaan tussen de
gemeente Hengelo en de Stichting OSG Hengelo;

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
Het lokale sportakkoord is daarmee een verdere uitwerking/verdieping van
het huidige lokale en regionale sport- en beweegbeleid.
Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob in werking getreden. Daaropvolgend is in
2004 de "beleidslijn bestuurlijke aanpak (georganiseerde) criminaliteit in
Twente" lokaal vastgesteld. Per 1 juli 2013 is de Wet Bibob gewijzigd. De
wetswijziging ziet onder andere op verruiming van het toepassingsbereik
van de Wet Bibob. Dit vormt de aanleiding om het Bibob-beleid te
actualiseren en daarmee de(concept) "beleidsregels Wet Bibob gemeente
Hengelo" op te stellen. Met de toepassing van de Wet Bibob en de
bijbehorende beleidsregels wil de gemeente Hengelo voorkomen dat er
misbruik wordt gemaakt van bestuurlijke besluitvormingsprocessen met als
doel deze te gebruiken voor het plegen van strafbare feiten of om uit
strafbare feiten verkregen vermogen te benutten. Op het moment van
inwerkingtreding van de "beleidsregels Wet Bibob gemeente Hengelo",
wordt de "beleidslijn bestuurlijke aanpak (georganiseerde) criminaliteit in
Twente" ingetrokken.
De concept-beleidsregels worden op basis van de Inspraakverordening 6
weken ter inzage gelegd.

Portef.h.
Sander Schelberg

In te stemmen met de informerende brief aan de gemeenteraad

Claudio Bruggink

Voorstel om het convenant aan te passen op alle onderdelen uit de Wet op
het Voortgezet Onderwijs. De huidige leden van de Raad van Toezicht her
te benoemen op basis van het aangepaste convenant. Daarnaast draagt de
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad in samenspraak met de Raad
van Toezicht van de Openbare Scholengemeenschap voor om de heer
G.B.J. Raanhuis te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht.

Claudio Bruggink

