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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 23 april 2019 
 

 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. 

23-4-2019 A01 2362356 - Extra 
zekerheidsstelling bij 
huisvesten Oyfo op 
Hazemeijercomplex 

De raad via bijgevoegde brief informeren omtrent 
de extra zekerheidsstelling bij het besluit om Oyfo 
te huisvesten op het Hazemeijercomplex. 

Tijdens zowel het technisch beraad d.d. 25 februari jl., als de 
politieke markt op 27 februari jl. betreffende de huisvesting van 
Oyfo op het Hazemeijercomplex, is vanuit de gemeenteraad de 
wens geuit om tegenover de 20 jaar huurgarantie een extra 
zekerheid te krijgen voor het geval Hazemeijer Hengelo BV failliet 
zou gaan. Om aan deze wens tegemoet te komen , wordt mede op 
advies van de juridisch experts van zowel gemeente als BOEi, een 
tekstpassage in de huurovereenkomst tussen Hazemeijer Hengelo 
BV en Oyfo opgenomen. 

Bas van 
Wakeren 

23-4-2019 B01 2359320 - Ontwerp-
verklaring van geen 
bedenkingen voor het 
oprichten van een 
kalverstal aan de 
Sluitersdijk 24, O-2019-
0 

- De raad voor te stellen op grond van artikel 2.27 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
juncto artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht 
een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af 
te geven met betrekking tot de 
omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
kalverstal aan de Sluitersdijk 24; 
- De raad voor te stellen indien er geen zienswijzen 
worden ingediend, een definitieve verklaring van 
geen bedenkingen af te geven. 

Op 5 januari 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend voor het oprichten van een kalverstal aan de 
Sluitersdijk 24. De aangevraagde vergunning past niet in het 
geldende bestemmingsplan. Het bedrijf is gelegen binnen een 
zogeheten extensiveringsgebied. Binnen een extensiveringsgebied 
is uitbreiding van intensieve veehouderij niet toegestaan. Het plan 
stelt echter geen uitbreiding van het aantal dieren voor, maar wel 
een uitbreiding van staloppervlakte. Een oude stal op het terrein 
zal worden gesloopt en er zal een nieuwere grotere stal voor 
worden teruggebouwd. Dit zal gebeuren binnen het bestaande 
bouwblok. 

Gerard Gerrits 

23-4-2019 B02 2341042 - Raadsvragen 
over vestiging Shisa 
lounges in Hengelo 
 

De raadsvragen te beantwoorden middels 
bijgevoegde brief. 

Door de fractie van de VVD zijn vragen gesteld over de vestiging 
van Sisha lounges. In de bijgaande brief worden de vragen 
beantwoord. 

Sander 
Schelberg 

23-4-2019 B04 2357059 - Raadsvragen 
over elektrische 
laadpalen in Hengelo 

De vragen van de Groen Links-fractie over de 
doorlooptijd van een aanvraag voor een openbare 
oplaadpaal per brief te beantwoorden. 

Een elektrische auto is stiller en veel schoner voor het milieu dan 
een gewone auto. In Hengelo rijden er nu al zo’n 800 rond. De 
gemeente Hengelo wil onze stad graag schoner en duurzamer 
maken, voor nu en voor de generaties na ons. Helaas kan niet 
iedereen zijn of haar auto op eigen terrein parkeren en opladen. 
In dat geval kan iemand een aanvraag voor een openbare 
oplaadpaal doen. 
De gemeente Hengelo plaatst zelf geen oplaadpalen. Dat doet het 
bedrijf Allego. Allego is ook eigenaar van de oplaadpalen. Een 
oplaadpaal wordt pas geplaatst als de aanvraag voldoet aan de 
voorwaarden die de gemeente heeft opgesteld. Voordat de 
oplaadpaal er staat, informeert de gemeente eerst de 
omwonenden. Ook neemt de gemeente een officieel 
verkeersbesluit. Hiermee  reserveren we tenminste 1 parkeerplek 
speciaal voor het opladen van elektrische auto’s. Als niemand 

bezwaar maakt tegen het verkeersbesluit, plaatst Allego de 
oplaadpaal. De doorlooptijd van dit hele proces is minimaal 12 tot 

Claudio 
Bruggink 
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15 weken. Het college heeft door de raadsfractie Groen Links 
gestelde vragen hierover per brief beantwoord. 

23-4-2019 B05 2353729 - Ontwerp 
parapluherziening Wonen 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de ontwerp 
Parapluherziening Wonen met nummer 
NL.IMRO.0164.BP0127-0201; 
2. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
3. de ontwerp Parapluherziening Wonen gedurende 
zes weken ter inzage te leggen. 

Deze parapluherziening ziet toe op het schrappen van "verborgen 
plancapaciteit" in bestemmingsplannen en het voorkomen van 
splitsen van (grote) woningen in kleine appartementen. Hiertoe 
wordt aan diverse nader aangeduide bestemmingsplannen een 
artikel toegevoegd waarin bepaald wordt dat het bestaand aantal 
(on)zelfstandige woonheden niet vergroot mag worden. Deze 
herziening past in het landelijk en provinciaal beleid (ladder van 
duurzame verstedelijking) en in de gemeentelijke Woonvisie. De 
herziening is opgesteld om de toevoeging van (on)zelfstandige 
wooneenheden op ongewenste plekken tegen te gaan. 

Gerard Gerrits 

16-4-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

A01 2333585 - Informatie 
m.b.t. noodzakelijke 
investeringen in 
Schouwburg 

1. Niet eerder dan na overdracht van het gebouw 
middelen beschikbaar te stellen voor investeringen 
in het theatergebouw, conform de voorwaarden 
gesteld door de Raad bij het beschikbaar stellen 
van deze middelen.   
2. De stichting Schouwburg Hengelo hiervan door 
middel van bijgaande brief te infomeren. 

De schouwburg heeft de gemeente gevraagd om een bijdrage 
voor investeringen in het theatergebouw, vooruitlopend op de 
overdracht van het theatergebouw. Zodra het gebouw is 
overgedragen door de schouwburg kan  de gemeente hieraan 
meewerken. 

Bas van 
Wakeren 

16-4-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

A02 2355937 - Verzoek 
aanpassing 
bevoorschotting subsidie 
2019 Schouwburg 
Hengelo 

De bevoorschotting van de schouwburg aanpassen. 
Het bedrag van € 482.724,-, gepland voor 1 juli 
2019, per omgaande uitbetalen aan de 
schouwburg. 

De laatste termijn subsidie aan de schouwburg wordt per direct 
uitbetaald 

Bas van 
Wakeren 

16-4-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

A03 2356456 - Raadsvragen 
over huishoudelijke hulp 
als Algemene 
Voorziening 

De raadsvragen van de SP over huishoudelijke 
ondersteuning (d.d. 24 maart 2019) beantwoorden 
via bijgaande brief. 

Op 24 maart jl. heeft de SP raadsvragen gesteld over de invulling 
van de huishoudelijke ondersteuning (HO) in Hengelo. Het college 
beantwoord de vragen via bijgaande brief. De beantwoording van 
de vragen ligt in lijn met de informerende brief over de stand van 
zaken interventieprogramma sociaal domein (zaaknummer 
2326315) die het college separaat naar de gemeenteraad stuurt. 

Bas van 
Wakeren 

16-4-2019 
1 week 

niet 

openbaar  

A05 2342882 - Bestuurlijke 
opdracht uitwerkingsplan 
Hengelo Promotie 

(aangepast) 

1. De bestuurlijke opdracht "uitwerkingsplan 
Hengelo Promotie" vast te stellen. 
2. De gemeenteraad te informeren over de 

bestuurlijke opdracht "uitwerkingsplan Hengelo 
Promotie" via bijgevoegde brief. 

Het college heeft behoefte aan een uitwerkingsplan voor Hengelo 
Promotie met daarin een duidelijke beschrijving van de 
inhoudelijke doelen voor evenementen, (binnen)stadspromotie en 

toeristische informatievoorziening, de rollen en taken van 
betrokken partijen, de organisatie van Hengelo Promotie en de 
benodigde subsidie. Het uitwerkingsplan wordt in de komende 
maanden met betrokken partijen uit de stad opgesteld.. 

Bas van 
Wakeren 

16-4-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

B08 2357013 - College 
voorstel concept 
startnota Regionale 
Energiestrategie 

Het college besluit: 
1. Instemmen met de concept startnota Regionale 
Energie Strategie Twente, onder voorbehoud tot 
stand komen van het Nationaal Klimaatakkoord; 
2. In te stemmen met de voorgestelde uitbreiding 
van de governance voor het  bestuurlijke 
opdrachtgeverschap in afstemming met de 
stuurgroep, voor het proces Regionale 
Energiestrategie Twente. Onder het bestuurlijk 
opdrachtgeverschap vallen het aangaan van een 
projectovereenkomst en de functionele aansturing 
van de procesbegeleider en financieel beheer van 
de beschikbare middelen om tot een RES Twente te 

Bestuurders van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, 
Provincie Overijssel en de netbeheerders Coteq en Enexis hebben 
afspraken gemaakt. De afspraken gaan over de manier waarop 
Twente haar bijdrage gaat bepalen aan het behalen van de doelen 
uit het Nationaal Klimaatakkoord. In het bijzonder gaat het om de 
Twentse bijdrage aan de grootschalige opwek van hernieuwbare 
energie op land (elektriciteit) en de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving (de warmtetransitie). In de ‘concept 
Startnota’, die op 17 april 2019 door de gezamenlijke bestuurders 
is vastgesteld, is het proces en de wijze van samenwerking 
beschreven. De ‘concept Startnota’ wordt definitief gemaakt na 
vaststelling van het Nationaal Klimaatakkoord. 

Claudio 
Bruggink 
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komen.; 
3. De gemeenteraad met de bijgevoegde raadsbrief 
te informeren over de concept startnota Regionale 
Energie Strategie Twente; 

16-4-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 2320383 - Bezwaar -
tegen verleende 
omgevingsvergunning 
tot wijziging 
zwembadcomplex Lage 
Weide 3 (handelen in 
strijd met best. plan) 

De bezwaren, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten, met dien verstande dat het nieuwe 
parkeerplan aan de vergunning wordt verbonden. 

Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de entree en het 
realiseren van met name extra bergruimte bij het zwembad. 
Bezwaarmakers vrezen voor onveilige verkeerssituaties en een 
tekort aan parkeerplaatsen. De commissie is van oordeel dat het 
voorliggende bouwplan niet tot een toename van de 
parkeerbehoefte leidt. Bestaande tekorten hoeven hierbij niet te 
worden meegenomen. Het college heeft een gewijzigd parkeerplan 
gemaakt, waardoor het aantal beschikbare parkeerplaatsen gelijk 
blijft. De commissie adviseert dan ook de bezwaren ongegrond te 
verklaren, het bestreden besluit in stand te laten en het nieuwe 
parkeerplan aan de omgevingsvergunning te verbinden. 

Claudio 
Bruggink 

16-4-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 2320349 - Bezwaar 
tegen verleende 
omgevingsvergunning 
tot wijziging 
zwembadcomplex Lage 
Weide 3 (handelen in 
strijd met best.plan) 

De bezwaren, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten, met dien verstande dat het nieuwe 
parkeerplan aan de vergunning wordt verbonden. 

Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de entree en het 
realiseren van met name extra bergruimte bij het zwembad. 
Bezwaarmakers vrezen voor onveilige verkeerssituaties en een 
tekort aan parkeerplaatsen. De commissie is van oordeel dat het 
voorliggende bouwplan niet tot een toename van de 
parkeerbehoefte leidt. Bestaande tekorten hoeven hierbij niet te 
worden meegenomen. Het college heeft een gewijzigd parkeerplan 
gemaakt, waardoor het aantal beschikbare parkeerplaatsen gelijk 
blijft. De commissie adviseert dan ook de bezwaren ongegrond te 
verklaren, het bestreden besluit in stand te laten en het nieuwe 
parkeerplan aan de omgevingsvergunning te verbinden. 

Claudio 
Bruggink 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


