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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 28 mei 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. 

28-5-2019  A02 2376899 - Bestuurlijke 
opdracht Binnenstad 

De bestuurlijke opdracht en het programmaplan vast te 
stellen en Joop Nijenhuis aan te wijzen als vrijgesteld 
opdrachtgever binnenstad en in die rol als 
programmamanager binnenstad zorg te dragen voor de 
uitvoering van het integraal actieplan binnenstad binnen 
de kaders van het programmaplan. 
 

De uitvoering van het Integraal Actieplan voor een Vitale Hengelose 
Binnenstad is in volle gang. Hiervoor is een programmaorganisatie ingericht 
die nog niet formeel is ingesteld door het college. Middels dit voorstel wordt 
dit programma bekrachtigd. 

Gerard Gerrits 

28-5-2019  A04 2377444 - Nieuwe 
beslissing op bezwaar 
besluit algemeen belang 
parkeergarage De Beurs 

De gemeenteraad voor te stellen: 
1. Het namens Q-Park Operations Netherlands II B.V 
ingediende bezwaarschrift, met in achtneming van de 
uitspraak van het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven van 18 december 2018, ongegrond te 
verklaren en het algemeen belangbesluit als bedoeld in 
artikel 25 h, lid 5 van de Mededingingswet met betrekking 
tot parkeergarage De Beurs  in stand te laten, voor de 
duur van vijf jaar; 
2. Q-park geen financiële compensatie te verstrekken voor 
de gevolgen van dit besluit. 
3. Q-park te informeren over dit besluit middels 
bijgevoegde brief. 
 

De raad van de gemeente Hengelo heeft besloten om de exploitatie van de 
gemeentelijke parkeergarage De Beurs aan te wijzen als een dienst, die 
plaatsvindt in het algemeen belang. Q-park heeft bezwaar en beroep 
aangetekend tegen dit besluit. Op  grond van de uitspraak van het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven moet een nieuwe beslissing op bezwaar 
genomen worden. 
De gemeenteraad heeft onderzoek laten verrichten waaruit blijkt dat de 
Beursgarage nodig is om recht te doen aan de doelen van het 
parkeerbeleid. De raad vindt het noodzakelijk de gemeentelijke 
parkeergarage De Beurs open te houden. Daarom wordt voorgesteld een 
nieuwe beslissing op bezwaar te nemen waarbij het algemeen belang 
besluit in stand blijft. 

Gerard Gerrits 

28-5-2019  B01 2380838 - 1e Wijziging 
Beleidsbegroting 2019 

de raad voorstellen de 1e wijziging van de 
Beleidsbegroting 2019 vast te stellen. 

De 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2019 betreft de verwerking van de 
financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de 
Beleidsbegroting 2019.  
Bovendien betreft het enkele technische aanpassingen, die budgettair 
neutraal verlopen. 
 

Mariska ten 
Heuw 

28-5-2019  B02 2330269 - Wijziging 
bijlage IV verordening 
voorzieningen 
onderwijshuisvesting 
gemeente Hengelo 

De raad voor te stellen: 
- Bijlage IV van de verordening voorzieningen 
onderwijshuisvesting vast te stellen in overeenstemming 
met het wijzigingsvoorstel van de VNG. 

Voor het bepalen van het budget voor nieuwbouw en uitbreiding van 
scholen stelt de gemeente normbedragen beschikbaar. Dat is geregeld in de 
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hengelo. In 
2018 heeft de VNG de normbedragen verhoogd. Dit was nodig omdat de 
normbedragen achterbleven bij de feitelijke prijsontwikkeling. Uit een 
analyse van het kennisinstituut voor bouwkosten BDB blijkt dat het verschil 
in 2017 was opgelopen tot 48% ten opzichte van het niveau van het 
Bouwbesluit.  
 
De normbedragen zijn opgenomen in bijlage IV van de verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs. De VNG heeft voor de wijziging een 
model wijzigingsverordening aangeboden. Het college stelt de raad voor om 
in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de verordening, waardoor 
de normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding weer in overeenstemming 
zijn met het bouwbesluit, prijspeil 2019. 

Claudio Bruggink 
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28-5-2019  B03 2380785 - Ondertekening 
samenwerkingsovereenko
mst Twents Fonds voor 
Vakmanschap 

1. Het Twents Fonds voor Vakmanschap op te richten als 
uitwerking van de Actielijn Arbeidsmarkt en Talent uit de 
Agenda voor Twente 2018-2022; 
2. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de 
13 Twentse gemeenten om de taken betreffende 
fondsverwerving, fondsbeheer en uitvoering Twents Fonds 
voor Vakmanschap vast te leggen, waarbij de gemeente 
Enschede optreedt als uitvoerder van die taken namens de 
overige gemeenten; 
 

Het Twents Fonds voor Vakmanschap ondersteunt mensen met een 
opleiding tot mbo-4 niveau die zich willen laten om-, her- of bijscholen door 
financiering beschikbaar te stellen op het moment dat er geen andere 
middelen beschikbaar zijn. Het fonds is een gezamenlijk initiatief van 
overheid, ondernemers en onderwijs en sluit aan bij de Agenda voor 
Twente. Hiermee maken zij een 'leven lang ontwikkelen' mogelijk. Dat 
draagt bij aan de weerbaarheid van werknemers en het vitaal houden van 
de Twentse economie. Het college heeft besloten een 
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan om het Twents Fonds voor 
Vakmanschap op te richten en vraagt de gemeente Enschede namens de 
gezamenlijk partners een aantal uitvoeringstaken op zich te nemen. 
 

Mariska ten 
Heuw 

28-5-2019  B04 2001457 - Aanvraag 
subsidie bodemsanering 
Dalmeden 

een bijdrage van € 18.912,61 uit de reserve 
bodemsanering over te hevelen naar het project Dalmeden 
om 25 procent van de bodemsaneringskosten van 
deelgebied Bos-Zuid te dekken. 
 

In het deelgebied Bos-Zuid in Dalmeden is een bodemsanering uitgevoerd. 
De bodemsanering wordt deels (25%) bekostigd vanuit de reserve 
bodemsanering. Met een begrotingswijziging wordt € 18.912,61 
overgeheveld naar het project Dalmeden. 

Claudio Bruggink 

28-5-2019  B05 2376343 - aanvraag 
financiering pilot 
veranderopgave 
inburgering 

instemmen met het indienen van de aanvraag voor 
financiering van een pilot Veranderopgave Inburgering 
door de gemeente   Hengelo voor het thema Duale 
trajecten. 

De 14 regionale gemeenten in Twente willen gebruik maken van de 
mogelijkheid om met financiering op basis van de Veranderopgave 
Inburgering een pilot voor Duale trajecten uit te voeren. De gemeente 
Hengelo zal voor deze aanvraag penvoerder zijn en de gemeenten Borne en 
Haaksbergen zijn de mede-aanvragers. Alle gemeenten kunnen deelnemers 
voor dit project aanleveren. Met het project kan ervaring worden opgedaan 
ter voorbereiding op de regierol die de gemeenten vanaf 1 januari 2021 
moeten vervullen bij de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. 
 

Mariska ten 
Heuw 

28-5-2019  B06 2362740 - Raadsvragen 
over gevolgen 
notificatierichtlijn voor 
Hengelo 
 

De door de SP gestelde vragen door middel van een 
uitgaande brief te beantwoorden. 

De fractie van de SP heeft vragen gesteld over de gevolgen van de 
Europese notificatierichtlijn. Deze worden door het college per brief 
beantwoord. 

Claudio Bruggink 

21-5-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

 

A04 2381661 - Bouwplan 
Marktplan/Hijschgebou
w 

In te stemmen met de inhoud van de bijgesloten 
raadsbrief en deze te versturen aan de 
gemeenteraad 

De gemeenteraadsleden worden middels een brief geïnformeerd  
over de laatste stand van zaken omtrent de ontwikkeling van de 
Hijschkamer op het Marktplein. 

Bas van 
Wakeren 

21-5-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

B06 2365684 - 
Raadsvragen over 
stopzetten 
bruikleenovereenkomst 

HGOV 

Beantwoording van de raadsvragen van 
BurgerBelangen Hengelo betreffende het opzeggen 
van gebruikersovereenkomst en stopzetten van de 
subsidie van Vereniging HGOV middels bijgaande 

brief. 

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. 
 

Bas van 
Wakeren 

21-5-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

 2355749 - Bezwaar 
tegen besluit locatie 
Deldenerstraat / 
Floresstraat 

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

Bezwaarde is het niet eens met een brief over het perceel aan de 
Lombokstraat 24-32 inhoudende een waarschuwing over het 
mogelijk vervallen van bouwmogelijkheden. De commissie voor de 
bezwaarschriften stelt vast dat de bestreden brief geen 
rechtsgevolg in het leven roept. Het eventueel vervallen van een 
bestemming (in dit geval het rechtsgevolg) kan immers pas 
plaatsvinden bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan 
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door de gemeenteraad. De procedure daarvoor is nog niet in gang 
gezet. Onder omstandigheden kan een waarschuwing als een 
besluit worden aangemerkt. Dat is blijkens de jurisprudentie 
echter slechts het geval in een beperkt aantal gevallen. Naar het 
oordeel van de commissie doen geen van deze uitzonderingen zich 
voor, zodat de brief van 8 februari 2019 niet kan worden 
aangemerkt als besluit waar bezwaar tegen openstaat. De 
commissie heeft geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk te 
verklaren. Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 
 

21-5-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

 2355650 - Bezwaar 
tegen afwijzing 
beschikking buurtbon 
mbt ophangen 
nestkasten ter 
bestrijding 
eikenprocessierups 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven 
onder aanvulling van de motivering zoals verwoord 
in het advies van de commissie 

Bezwaarmaker is het niet eens met de weigering van de aanvraag 
om een buurtbon voor ten behoeve van een klusmiddag voor het 
bouwen en ophangen van nestkastjes voor mezen om de 
eikenprocessierups te bestrijden. De commissie stelt vast dat het 
college de aanvraag heeft geweigerd omdat er sprake is van strijd 
met gemeentelijk beleid, nu er geen duidelijkheid bestaat over de 
effectiviteit van het ophangen van nestkasten in het kader van de 
bestrijding van de eikenprocessierups. De commissie is van 

oordeel dat hieruit volgt dat het op kosten van de gemeente door 
middel van een buurtbon plaatsen van nestkasten inderdaad in 
strijd is met het gemeentelijk beleid. Daarbij is de commissie van 
oordeel dat er sprake is van een tweede weigeringsgrond, dat 
ideeën geen privé belang mogen hebben, nu uit het bezwaar blijkt 
dat de nestkasten worden opgehangen op eigen terrein. Ook om 
die reden acht de commissie de aanvraag terecht geweigerd. De 
commissie adviseert om de bezwaren ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit te handhaven onder aanvulling van de 
motivering. Het college heeft conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

21-5-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

 2348695 - Bezwaar 
tegen besluit Wob-
verzoek WIFI- 
metingen 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
gegrond te verklaren en de met betrekking tot 
CityTraffic gevoerde correspondentie alsnog te 
verstrekken met uitzondering van de daarin 
opgenomen financiële gegevens. 

Bezwaarde is het niet eens met de beslissing op zijn Wob-verzoek 
in verband met informatie in verband met Wifi-tracking. De 
gronden van bezwaar komen er er in primair in grote lijnen op 
neer te komen dat de stukken die in het kader van het besluit op 
het Wob-verzoek zijn verstrekt niet de enige stukken kunnenzijn 
die in verband met de invoering van elektronische 
passantentellingen beschikbaar zijn. De commissie heeft op grond 
van het verhandelde ter zitting geen aanleiding om te 
veronderstellen dat er stukken zijn die onder de strekking van het 
verzoek vallen die niet zijn verstrekt of waarvan de verstrekking is 
geweigerd. De commissie is van mening dat de gevoerde 
correspondentie verstrekt zou moeten worden. De commissie is 
van oordeel dat een uitzondering gemaakt zou kunnen worden de 
in de offerte opgenomen financiële gegevens. De commissie heeft 
daarom geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren en de met 
betrekking tot CityTraffic gevoerde correspondentie alsnog te 
verstrekken met uitzondering van de daarin opgenomen financiële 
gegevens. Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 
 
 
 

Sander 
Schelberg 
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21-5-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

 2338801 - Bezwaar 
tegen besluit verlening 
omgevingsvergunning 
Autoplein Hengelo 
Landmansweg 111-7 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van 
omgevingsvergunning voor handelen in strijd met het 
bestemmingsplan aan de Landmansweg 111-7 ten behoeve van 
de verkoop van auto’s. Het bestemmingsplan bepaalt dat 
burgemeester en wethouders afwijking van het bestemmingsplan 
kan vergunnen als het bedrijf niet genoemd is in bijlage I "Staat 
van Bedrijfsactiviteiten" bij het bestemmingsplan, maar het bedrijf 
qua aard, omvang en milieuhinder vergelijkbaar is met de 
bedrijven die wel in deze lijst worden genoemd. Naar het oordeel 
van de commissie voor de bezwaarschriften heeft het college 
terecht geoordeeld dat er sprake is van een bedrijf dat qua aard, 
omvang en milieuhinder vergelijkbaar is met de bedrijven die wel 
in bijlage 1 van het bestemmingsplan zijn genoemd. Naar het 
oordeel van de commissie is de afwijking dan ook terecht 
verleend. De commissie heeft geadviseerd ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit te handhaven. Er is in overeenstemming 
met dit advies besloten. 

 

 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


