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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 17 september 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. 

17-9-2019  B05 2400736 - 
Raadsvragen inzake 
grote gecontracteerde 
zorgbedrijven met 
hoge winsten 
 

De raadsvragen van de PvdA over zorgbedrijven 
met hoge winsten (d.d. 28 juni jl.) beantwoorden 
via bijgaande brief. 

Op 28 juni 2019 heeft de PvdA raadsvragen gesteld over grote 
gecontracteerde zorgbedrijven met hoge winsten. Het college 
beantwoordt deze vragen via bijgaande brief. 

Claudio 
Bruggink 

17-9-2019  B06 2418288 - 
Afstemmingsverordeni
ng 2019 definitief 

De Raad van de gemeente Hengelo voor te stellen: 
De afstemmingsverordening 2019 vast te stellen 

De Afstemmingsverordening 2019 vervangt de 
Afstemmingsverordening 2016. In de afstemmingsverordening is 
geregeld in welke situaties een uitkering van de Participatiewet, 

IOAW en IOAZ wordt verlaagd. En zo ja, met wat voor percentage 
en hoe lang. Een verlaging kan variëren van 5 tot 100 procent, en 
de duur van de verlaging van 1 maand tot 3 maanden. Het 
verlagen van een uitkering, het zogenoemde afstemmen, moet op 
een zorgvuldige wijze plaatsvinden. Vandaar dat een duidelijke 
verordening nodig is.  In afgelopen jaren is in de uitvoering een 
aantal onvolkomenheden aan het licht gekomen. Op basis van die 
signalen stelt het college de raad voor deze verordening aan te 
passen, te verbeteren en te verduidelijken. Het gaat hierbij niet 
om inhoudelijke/beleidsmatige wijzigingen, maar om zogenoemde 
technische wijzigingen. 
 

Mariska ten 
Heuw 

17-9-2019  B08 2430866 - 
Informerende brief aan 
Raad over 
oorlogsmonument 
Burg. Jansenplein 

In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad 
en deze aan de raad ter beschikking te stellen. 

In het ontwerp van het burgemeester Jansenplein is voorgesteld 
om het oorlogsmonument van Pieter de Monchy een klein stukje te 
verplaatsen. Na overleg met de erfgoedcommissie en de rijksdienst 
voor cultureel erfgoed is besloten om hier toch vanaf te zien en het 
monument op de bestaande plek te laten staan en het ontwerp van 
het plein hierop aan te passen. Het monument zal wel worden 
gerestaureerd. 
 

Gerard Gerrits 

17-9-2019  B09 2432465 - 
Informatieve raadsbrief 
bestuursopdracht Regio 
Twente en 
voorbereiding AB d.d. 
25 september 2019 

1. De informatiebrief aan de gemeenteraad over de 
organisatorische bestuursopdracht Regio Twente 
vaststellen; 
2. Het daarin verwoorde standpunt dat het college 
zich schaart achter de lijn van het advies van de 
gemeentesecretarissen en de uitwerking door het 
DB, gebruiken als annotatie voor de AB 
vergadering van Regio Twente van 25 september 
a.s. 

De gemeenschappelijke regeling Regio Twente is bezig met een 
traject dat tot doel heeft de samenwerking te versterken. Dit is 
nodig, om de kansen die Twente heeft nog beter te kunnen 
benutten. De Twentse gemeentesecretarissen hebben vanuit hun 
deskundigheid gekeken hoe die samenwerking het best kan 
worden versterkt. Dit advies komt op 25 september a.s. aan de 
orde in het algemeen bestuur van Regio Twente dat dan een 
besluit neemt over het vervolg van het traject. Het college van 
b&w van Hengelo schaart zich achter het advies van de 
gezamenlijke Twentse gemeentesecretarissen en informeert 

hierover de gemeenteraad met een brief. 
 

Claudio 
Bruggink 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

10-09-2019 --- 2369779 - Bezwaar 
tegen besluit tot 
afwijzing aanvraag 
aanjaagbudget BKV 
2019 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de van de commissie voor de 
bezwaarschriften, ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te handhaven met dien verstande 
dat het besluit mede wordt gebaseerd op het 
advies van de commissie beeldende kunst en 
vormgeving van 22 juli 2019. 

Bezwaarde is het niet eens met het weigeren van een subsidie op 
grond van de aanjaagregeling beeldende kunst. Het besluit is 
gebaseerd op het advies van de commissie beeldende kunst en 
vormgeving (commissie BK&V). De bezwarencommissie is van 
oordeel dat uit hetgeen bezwaarde naar voren heeft gebracht, niet 
is gebleken dat het nadere advies van de commissie BK&V niet 
aansluit bij de criteria uit de subsidieregeling. Ook is niet gebleken 
dat het nadere advies naar inhoud of wijze van totstandkoming 
zodanige gebreken vertoont dat het college dat niet aan zijn 
besluitvorming ten grondslag zou mogen leggen. Naar het oordeel 
van de commissie voor de bezwaarschriften mag het college het 
nadere advies van de commissie BK&V van 22 juli 2019 dan ook 
aan zijn besluitvorming ten grondslag leggen. Er is geadviseerd het 
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 
 

 

10-09-2019 --- 2369766 - Bezwaar 
tegen besluit tot 

afwijzing aanvraag 
aanjaagbudget BKV 
2019 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de van de commissie voor de 

bezwaarschriften, ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te handhaven met dien verstande 
dat het besluit mede wordt gebaseerd op het 
advies van de commissie beeldende kunst en 
vormgeving van 22 juli 2019. 

Bezwaarde is het niet eens met het weigeren van een subsidie op 
grond van de aanjaagregeling beeldende kunst. Het besluit is 

gebaseerd op het advies van de commissie beeldende kunst en 
vormgeving (commissie BK&V). De bezwarencommissie is van 
oordeel dat uit hetgeen bezwaarde naar voren heeft gebracht, niet 
is gebleken dat het nadere advies van de commissie BK&V niet 
aansluit bij de criteria uit de subsidieregeling. Ook is niet gebleken 
dat het nadere advies naar inhoud of wijze van totstandkoming 
zodanige gebreken vertoont dat het college dat niet aan zijn 
besluitvorming ten grondslag zou mogen leggen. Naar het oordeel 
van de commissie voor de bezwaarschriften mag het college het 
nadere advies van de commissie BK&V van 22 juli 2019 dan ook 
aan zijn besluitvorming ten grondslag leggen. Er is geadviseerd het 
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 
 

 

10-09-2019 --- 2360880 - Bezwaar 
tegen beslissing op 
WOB-verzoek inzake 
toezending document 
over 3-tal Turkse 
verenigingen 

Het bezwaar gegrond te verklaren, het bestreden 
besluit aan te vullen in die zin dat de aanvullende 
stukken genoemd in de memo van 15 augustus 
2019 worden verstrekt op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur en een 
proceskostenvergoeding toe te kennen van 2 
punten op grond van het besluit 
proceskostenvergoeding bestuursrecht, zijnde € 
1028,00. 

Bezwaarde is het niet eens met de reactie op zijn verzoek op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur. Uit nader onderzoek is 
gebleken dat bij het besluit niet alle stukken die vallen onder de 
reikwijdte van het verzoek zijn verstrekt. De commissie voor de 
bezwaarschriften heeft daarom geadviseerd het bezwaar gegrond 
te verklaren en het bestreden besluit aan te vullen in die zin dat de 
aanvullende stukken alsnog worden verstrekt op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur. Er is besloten in overeenstemming met 
dit advies. 

 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


