Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 10 september 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
10-9-2019

10-9-2019

Nr.
A01

A02

Onderwerp
2424736 Collegebesluit
vaststellen Lokale visie
beschermd wonen en
maatschappelijke
opvang Hengelo na
2021

2415122 -

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van advies Adviesraad sociaal
en hen reactie sturen hoe het advies is
meegenomen
De gemeenteraad voor te stellen:
1. de 'Lokale visie Hengelo op beschermd wonen
en maatschappelijke opvang na 2021' vast te
stellen.
2. kennis te nemen van het advies van de
Adviesraad Sociaal en de reactie van het college op
het advies.

Publieksvriendelijke samenvatting
Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en
maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en
inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd wonen en
maatschappelijke opvang vallen nu nog onder de
verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Enschede. In 2021
start de decentralisatie. De eerste fase van decentralisatie is het
verschuiven van de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen
van de centrumgemeente Enschede naar de acht gemeenten:
Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van
Twente, Losser en Oldenzaal. Bij deze fase hoort ook de ombuiging
naar werken vanuit de visie van commissie Dannenberg: ‘Van
beschermd wonen naar beschermd thuis’, voor de onderdelen
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Alle
centrumgemeenteregio’s moeten eind 2019 concrete afspraken
over inhoudelijke beweging, financiering en inkoop van beschermd
wonen en maatschappelijke opvang.
In 2022 volgt de tweede fase: het verschuiven van de middelen
van beschermd wonen naar alle gemeenten.
In 2025 wordt besloten door het Rijk of de middelen voor
maatschappelijke opvang ook naar gemeenten gedecentraliseerd
worden. In eerste instantie zou dit in 2021 gedecentraliseerd
worden.
Deze ontwikkeling vraagt om een lokale visie van Hengelo op
beschermd wonen en maatschappelijke opvang na 2021.
Betrokken organisaties, cliëntenraden, Adviesraad sociaal,
regiogemeenten en gemeenteraad van Hengelo zijn bevraagd om
te komen tot deze lokale visie. De lokale visie geeft de kaders voor
de financiering, organisatie en uitvoering van beschermd wonen en
maatschappelijk opvang na 2021 in Hengelo. De opgaven zijn
complex en gaan met een grote som geld gemoeid. Daarom wil
Hengelo samen met de andere 7 regiogemeenten ook na 2021
blijven samenwerken. Uitgangspunten zijn dan dat financiering,
toegang en governance gezamenlijk door de 8 regiogemeenten
gezamenlijk gedaan wordt op basis van de visie van commissie
Dannenberg. Er wordt daarbij goed gekeken naar wat lokaal kan,
lokaal doen. Met de lokale visie maakt Hengelo een basis voor een
stabiele, betaalbare, passende zorg en ondersteuning voor
inwoners op gebied van beschermd wonen en maatschappelijke
opvang na 2021.
De 'Subsidieregeling Cultuurhistorisch Erfgoed 2019' is voor het

Het college besluit:
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Portef.h.

Gerard Gerrits

Datum

Nr.

Onderwerp
Collegevoorstel
wijziging subsidies
Puienregeling in
subsidieprogramma
Cultuurhistorisch
Erfgoed 2019

Besluit
1. de subsidieregeling Cultuurhistorisch Erfgoed
2019 voor de "Regeling gevelverbetering
binnenstad' aan te passen zodat het
subsidiebedrag per aanvraag en per indiener wordt
verhoogd tot een maximum van € 12.500,00 voor
een vervanging van de pui;
2. de maximaal te vertrekken subsidie per
aanvrager te verhogen van € 30.000 naar €
42.000.

10-9-2019

B01

2393477 - Toezending
compensatieovereenko
mst inzake VMBO
schoolgebouw Fré
Cohenstraat 10

Het college besluit:
In te stemmen met de compensatieovereenkomst
inzake het vmbo schoolgebouw.

10-9-2019

B02

2409434 Overeenkomst incident
management

Het college besluit:
de overeenkomst inzake Incident Management met
de provincie Overijssel aan te gaan.

10-9-2019

B03

2428471 Informerende brief
stand van zaken
opstellen lokale inclusie
agenda
toegankelijkheid

Het college besluit:
1. de gemeenteraad informeren over de stand van
zaken m.b.t. het opstellen van een lokale inclusie
agenda toegankelijkheid, via bijgaande brief.
2. De belangenorganisaties een kopie van de brief
doen toekomen.

10-9-2019

B04

2362664 Raadsvragen over
blijverslening voor
aanpassing aan woning
ouderen

het college besluit:
De raadsvragen van het CDA over inzet van de
blijvers lening in Hengelo te beantwoorden.
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onderdeel 'Regeling gevelverbetering binnenstad' aangepast. De
maximale bijdrage voor het vervangen van een pui en de totaal
maximaal te ontvangen subsidie per aanvrager zijn beiden
verhoogd. Aanleiding voor de wijziging is de aantrekkende
economie en de daarmee gepaard gaande stijgende marktprijzen.
Om eigenaren en huurders te blijven verleiden te investeren in het
vastgoed heeft het college besloten het maximale bedrag voor het
vervangen van een pui te verhogen van € 10.000,- naar €
12.500,-. Aanpak van de winkelpanden maakt de stad
aantrekkelijker om te ondernemen, te wonen en te verblijven.
Hengelo heeft veel panden uit de wederopbouwperiode welke een
unieke uitstraling hebben, mits ze goed worden onderhouden.
Daarnaast zijn veel panden in het verleden in hun
verschijningsvorm aangetast. De Puiencommissie gaat hier samen
met de vastgoedeigenaren en huurders graag mee aan de slag.
Het verhogen van de subsidie helpt hen daarbij.
Het college van B en W heeft ingestemd met een
compensatieregeling voor het schoolgebouw van CT Storkcollege.
Dit schoolgebouw is in 2018 geopend en de gemeente, stichting
Carmelcollege en de Stichting OSG Hengelo hebben meebetaald
aan de nieuwbouw. In de compensatieregeling staan de financiële
afspraken tussen de gemeente en beide schoolbesturen voor het
geval het schoolgebouw om onvoorzienbare redenen binnen een
termijn van 40 jaar niet meer gebruikt wordt. Deze regeling is een
technische uitverwerking van de realisatieovereenkomst die de
partijen in 2015 met elkaar hebben afgesloten.
Incident Management (IM) heeft als doel de weg zo snel mogelijk
vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. Incident
management wordt in Hengelo toegepast op delen van de wijkring,
de Diamantstraat en de invalswegen. Er wordt rekening gehouden
met verkeersveiligheid, mogelijke slachtoffers en de beheersing
van de ontstane schade. De kosten voor IM worden gefinancierd
uit de verkeer en vervoer gelden van de provincie Overijssel.
Hengelo had een overeenkomst met de Regio Twente. Gebleken is
dat de oude overeenkomst met de Regio Twente niet meer
rechtsgeldig is omdat dat de taken van de Regio Twente naar de
provincie zijn gegaan. Een nieuwe overeenkomst met de provincie
moet hierdoor worden aangegaan.
Op 6 november 2018 heeft de gemeenteraad de motie
Toegankelijk Hengelo aangenomen. In deze motie draagt de raad
het college op om samen met belangenorganisaties een Lokale
Inclusie Agenda op te stellen conform het VN-Verdrag en de
resultaten binnen een jaar met de raad te delen. Via deze brief
informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken
met betrekking tot de uitvoering van deze motie.
Het college heeft raadsvragen van het CDA ontvangen over de
blijverslening. Het college beantwoordt deze vragen middels
bijgaande brief. De gemeente gaat de mogelijkheden van het
inzetten van een blijvers lening onderzoeken.

Portef.h.

Claudio
Bruggink

Gerard Gerrits

Bas van
Wakeren

Bas van
Wakeren

Datum
10-9-2019

Nr.
B05

Onderwerp
2422392 Raadsvragen over
losloopgebieden voor
honden

Besluit
De schriftelijke vragen van de PVV over
losloopterreinen voor honden te beantwoorden met
een brief.

10-9-2019

B06

10-9-2019

B07

2408728 Raadsvragen over
Kerkenvisie Hengelo
(Beckum, Oele)
2428600 Informerende brief
eikenprocessierups

10-9-2019

B08

Het college besluit:
De raadsvragen van de ChristenUnie inzake het
opstellen van een kerkenvisie in Hengelo te
beantwoorden met bijgaande brief.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de informerende brief aan
de raad.
2. Voor 2019 eenmalig €25.000 beschikbaar te
stellen uit onvoorzien ten behoeve van het ruimen
van de oude nesten (naast de reeds beschikbaar
gestelde 2x€25.000 uit onvoorzien)
3. De raad voor te stellen middels de
beleidsbegroting 2020-2023 om voor het jaar 2020
€ 74.000 extra beschikbaar te stellen voor de
bestrijding van de eikenprocessierups, naast de
structurele begrotingspost van € 26.000.
4. Afhankelijk van de nieuwe inzichten/technieken
in de Kadernota 2021-2024 te bezien wat de
structurele effecten zijn voor de bestrijding van de
eikenprocessierups.
instemmen met informerende brief aan de raad
PAS

2428993 Informerende brief
raad voormalig
Programma Aanpak
Stikstof
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De PVV Hengelo heeft aan het college van burgemeester en
wethouders vragen gesteld over de losloopgebieden voor honden.
Het college heeft deze vragen beantwoord met een brief.
De PVV schrijft dat zij van mening is dat er meer losloopterreinen
moeten komen, en vraagt of het college bereid is om het gebied
rondom de Kleigaten van Rientjes in het Weusthagpark als
losloopgebied aan te wijzen.
De gemeente antwoordt dat zij streeft naar een zo goed mogelijke
spreiding van de losloopterreinen over de stad. Losloopterreinen
kunnen niet zomaar aangelegd worden, omdat de gemeente
rekening moet houden met de beschikbare ruimte en de belangen
van omwonenden. In de Nota Hondenvoorzieningen staat
beschreven hoe bewoners een losloopterrein kunnen aanvragen en
welke spelregels daarvoor gelden.
Het gebied rond de kleigaten van Rientjes is formeel geen
losloopgebied, omdat het binnen de bebouwde kom valt. De
komgrenzen zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente
heeft veel klachten gekregen van mensen die overlast
ondervonden van loslopende (al dan niet natte) honden in het
Weusthagpark rond de kleigaten. Niet alle bezoekers stellen
loslopende honden op prijs, en het park is bedoeld om voor alle
bezoekers een prettige en veilige wandel- en verblijfplaats te zijn.
Honden zijn welkom, maar ze moeten hier aan de lijn.
De ChristenUnie wil dat er alles aan gedaan moet worden om het
religieus erfgoed in gemeente Hengelo incl. Beckum en Oele te
behouden. Het college deelt die lijn groteneels, maar maakt wel
enkele kanttekeningen bij de suggesties die worden gedaan.
De afgelopen maanden is de gemeente Hengelo ontzettend druk
geweest met de bestrijding van de eikenprocessierups. Nog niet
eerder was de overlast zo groot. Niet alleen in Hengelo, maar ook
in de omliggende gemeenten en in de rest van Nederland. In een
brief aan de gemeenteraad blikt het college terug op de bestrijding
van het afgelopen jaar. Daarnaast wordt vooruitgekeken naar de
bestrijding in 2020 en verder.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dit
programma werkten het Rijk en provincies aan minder stikstof,
sterkere natuur en economische ontwikkeling.
Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom is een
natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor
activiteiten (bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw,
wegenbouw of de industrie) waar stikstof bij vrij komt.

Gerard Gerrits

Gerard Gerrits

Mariska ten
Heuw

Datum

Nr.

10-9-2019

B09

10-9-2019

C09

Onderwerp

2395969 - "Aanbieding
aan college B&W
onderzoek
Rekenkamercommissie.
Vastgoed binnen de
gemeente Hengelo "
2420009 - Vervolg
bestuurlijke afspraak
motie vreemd:
tegengaan
lachgasgebruik

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting

In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde
brief aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad informeren over de bestuurlijke
afspraak motie vreemd: Tegengaan van
lachgasgebruik middels bijgevoegde brief.
De uitkomsten en mogelijke scenario’s voorafgaand
aan de raadsbehandeling van de APV per brief met
de raad te delen.

Tot 29 mei 2019 was toestemming hiervoor gebaseerd op het
Programma Aanpak Stikstof. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van
State het PAS ongeldig verklaard. Volgens de Raad van State is ‘de
passende beoordeling die ten grondslag lag aan het PAS in strijd
met Europese Habitatrichtlijn’. Het PAS maakte het kort gezegd
mogelijk om stikstof uitstotende activiteiten toe te laten,
vooruitlopend op de positieve effecten van PAS-maatregelen. Zo’n
toestemming ‘vooraf’ mag niet. In een informerende brief aan de
raad wordt dit toegelicht.
De rekenkamercommissie Hengelo doet in haar onderzoeksrapport
een tiental aanbevelingen. In de bijgevoegde brief staat een
reactie van het college op deze aanbevelingen.

Er bestaat veel onduidelijkheid over het gebruik en de risico’s van
lachgas. In diverse horecagelegenheden in de binnenstad wordt
lachgas verkocht, maar ook in de openbare ruimte vanuit de
kofferbak van auto’s wordt lachgas te koop aangeboden. Zolang er
geen nader onderzoek is afgerond en er geen landelijk verbod is,
blijft lachgas een legaal middel dat valt onder de Warenwet. Het
Rijk wacht momenteel nader onderzoek af en de grootste
distributeur van lachgas gaat met marktpartijen en de overheid in
gesprek om te komen tot effectieve afspraken die de uitwassen
van lachgasgebruik tegengaan.
Het instellen van een gebruiksverbod in een door de burgemeester
aangewezen gebied kan alleen wanneer dit gepaard gaat met
gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en
leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken. Nader
onderzoek moet uitwijzen of een verbod op gebruik in een door de
burgemeester aangewezen gebied haalbaar en wenselijk is.
Ervaringen elders in het land leren dat lachgasgebruik bij
evenementen tot openbare ordeverstoringen en overlast kan
leiden. Een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare
ruimte bij grote evenementen wordt al op genomen in de
voorschriften en in de huisregels van het evenement.
Preventief moet gedacht worden aan het verminderen van de
toegankelijkheid van middelen, bijvoorbeeld door
leeftijdsbeperkingen, beperkt aantal verkooplocaties en beperkte
verkooptijden en het organiseren van bijeenkomsten voor zowel
jeugdigen als ouders. Bij deze bijeenkomsten kunnen ouders en
jeugdigen geïnformeerd worden over de risico’s van
middelengebruik en dus ook het (overmatig) gebruik van lachgas.
De komende periode wordt onderzocht op welke wijze we hieraan
invulling willen en kunnen geven.
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Portef.h.

Gerard Gerrits

Sander
Schelberg

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
De horecaondernemers hebben ook een verantwoordelijkheid als
het gaat om de verkoop van alcohol, maar ook in geval van de
verkoop van lachgas. Daarom is het ook van belang om met deze
ondernemers in gesprek te gaan. Om los van de wettelijke
mogelijkheden ondernemers te wijzen op hun
verantwoordelijkheid. De gesprekken met de horecaondernemers
zullen plaatsvinden onder paraplu van het overleg “Veilig uitgaan,
Veilig ondernemen”.
Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over de werkwijze van de
heer Cornelisse ten aanzien van het zoeken van partijen voor de
horecainvulling. Het college heeft deze beantwoord en aangegeven
dat de heer Cornelisse volledig binnen zijn opdracht heeft
gehandeld omdat er slechts sprake is van een marktverkenning en
een toezegging van de betrokken partij dat zij dit willen doen. Er
zijn geen overeenkomsten gesloten of harde toezeggingen gedaan.

Portef.h.

3-9-2019
1 week
niet
openbaar

A01

2363331 Raadsvragen over
uitspraken G.
Cornelisse
(kwartiermakertheaterproducent)
inzake Hijschgebouw

Het college besluit:
de beantwoording van de vragen van Lokaal
Hengelo over de inzet van de heer Cornelisse vast
te stellen.

3-9-2019
1 week
niet
openbaar

B02

2398172 Overeenkomst
uitoefening bouwclaim
Broek Oost

Aan te gaan met Koopmans Projecten B.V. te
Enschede de vaststellingsovereenkomst "Invulling
en uitoefening bouwclaim gebied Broek Oost" ter
uitvoering waarvan de gemeente 9.569 m2
bouwrijpe grond verkoopt, bestemd voor de bouw
van 28 halfvrijstaande en 3 vrijstaande woningen,
zulks voor de koopprijs van € 2.487.940,00 te
vermeerderen met btw.

3-9-2019
1 week
niet
openbaar

B05

2370051 - Informatie
m.b.t. collectieve
schadeclaim i.v.m.
verboden
prijsafspraken
Truckkartel

1. De Veiligheidsregio Twente machtigen om:
a. voor de gemeente opdracht te verstrekken aan
NL-Truckkartel
b. bij deze opdracht door NL-Truckkartel alle
proceshandelingen te laten verrichten die nodig
zijn voor het instellen van een vordering.
c. met betrekking tot de betrokken voertuigen
gegevens op te vragen bij Belastingdienst en RDW.
2. De vordering tot verkrijging van
schadevergoeding overdragen aan de VRT.

Een combinatie van Truckfabrikanten heeft tenminste veertien jaar
lang heimelijke afspraken gemaakt over de prijzen van trucks en
het doorberekenen van bepaalde kosten aan klanten. Het gaat hier
onder meer over voertuigen die zijn aangekocht in het kader van
brandweerzorg. Als gevolg van deze prijsafspraken hebben de
kopers schade geleden. Die schade kan worden verhaald. Daartoe
wordt een collectieve procedure opgestart. De gemeente machtigt
de Veiligheidsregio Twente om voor de gemeente mee te doen aan
deze procedure.

Sander
Schelberg

2375386 - Bezwaar
tegen besluit afwijzen
WOB verzoek

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies
van de commissie voor de bezwaarschriften, nietontvankelijk te verklaren.

Bezwaarde is het niet eens met een reactie op een verzoek om
informatie. Naar het oordeel van de commissie ziet de door
bezwaarde gevraagde informatie in dit geval op
(bezwaar)procedures die hij voert tegen andere besluiten.
Bezwaarde kon in het kader van de bezwaar- en
beroepsprocedures betreffende de door hem bestreden besluiten,
gelet op artikel 7:4 van de Awb, de op de zaken betrekking
hebbende stukken inzien of afschriften daarvan verkrijgen, zodat
hij daartoe geen Wob-verzoek hoefde in te dienen. De door hem
gevraagde informatie is ook daadwerkelijk verstrekt. De algemene
openbaarheid die inwilliging van een Wob-verzoek meebrengt, kan
de privacy van bezwaarde in het gedrang brengen en is een aspect
in verband waarmee het gerechtvaardigd kan zijn om verstrekking
van informatie te weigeren. Daarentegen kunnen in het kader van

Mariska ten
Heuw

3-9-2019
1 week
niet
openbaar
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Bas van
Wakeren

Bas van
Wakeren

Datum

3-9-2019
1 week
niet
openbaar

Nr.

Onderwerp

2350074 - Bezwaar
tegen verleende
standplaatsvergunning
verkoop vis bij
Kulturhus Hasselo

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
een bezwaar- en beroepsprocedure alleen belanghebbende
procespartijen informatie verkrijgen, in welk geval de persoonlijke
levenssfeer niet in het geding is. Derhalve schiet de reikwijdte van
de Wob tekort voor de informatieverzoeken van bezwaarde. Gezien
het voorgaande, zijn de informatieverzoeken van bezwaarde geen
Wob-verzoeken, maar verzoeken om kennisneming van informatie
in het kader van bezwaar- of beroepsprocedures. De reacties
daarop zijn dan ook feitelijke handelingen en dus geen besluiten in
de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Dat brengt met zich
dat tegen de reacties op de informatieverzoeken geen bezwaar
openstaat.

Portef.h.

Het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaren,
het bestreden besluit in stand te laten en het
verzoek om een proceskostenvergoeding af te
wijzen.

Door een winkeliersvereniging is bezwaar aangetekend tegen een
verleende standplaatsvergunning voor een viskraam gedurende
drie maanden op de maandag. Het bezwaar is dat de vergunning in
strijd zou zijn met het standplaatsenbeleid en het
detailhandelsbeleid. De bezwaren zijn o.a. dat de kraam
geuroverlast produceert, een standplaats slecht is voor de
warenmarkt, de standplaats niet complementair is aan het
winkelcentrum omdat er al een viswinkel is en dat er gratis wordt
meegelift met de kracht en de uitstraling van het winkelcentrum.
De commissie is met het college van oordeel dat de vergunning
niet in strijd is met het standplaatsen- en detailhandelsbeleid, ook
de overige weigeringsgronden zich niet voordoen en dat er geen
bijzondere redenen zijn waarom de vergunning desondanks niet
zou moeten worden verleend. De commissie heeft daarom
geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren, het bestreden
besluit in stand te laten en het verzoek om een
proceskostenvergoeding af te wijzen. Het college heeft
overeenkomstig het advies besloten.

Gerard Gerrits

Aldus vastgesteld,
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