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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

Dinsdag 15 oktober 2019 
 

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

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

15-10-2019  B01 2443330 - Actualisatie 
Algemene plaatselijke 
verordening (APV) 

De gemeenteraad voor te stellen de 
geactualiseerde Algemene plaatselijke verordening 
(APV) vast te stellen. 

De Algemene plaatselijke verordening (APV) wordt jaarlijks 
geactualiseerd, zodat allerlei ontwikkelingen in wetgeving of 
jurisprudentie kunnen worden verwerkt. Daarnaast wordt elk jaar 
gekeken of het mogelijk is overbodige regels te schrappen of 
bestaande regels te vereenvoudigen. Dit jaar is bijvoorbeeld een 
verruiming van de vergunningsvrije en meldingsplichtige 
evenementen opgenomen. 
 
Daarnaast zijn nieuwe bepalingen opgenomen die de burgemeester 
de mogelijkheid geven op te treden als sprake is van langdurige en 
ernstige woonoverlast. Ook kan de burgemeester op basis van de 
nieuwe APV besluiten in het geval van overlast of verstoring van de 
openbare orde iemand een gebiedsontzegging op te leggen. Ten 
slotte krijgt hij de mogelijkheid om een voor publiek openstaande 
gebouwen te sluiten als sprake is van illegaal gokken, verboden 
(vuur)wapenbezit of andere strafbare activiteiten. Op verzoek van 
de raad worden bovendien bepalingen toegevoegd waarmee kan 

worden opgetreden tegen (overlast door) verkoop en gebruik van 
lachgas. Het college stelt de raad voor de nieuwe APV vast te 
stellen. 
 

Sander 
Schelberg 

15-10-2019  B02 2442030 - 
Voorgenomen besluit 
aanbieden 
arbeidsovereen-
komsten Wnra 

Het college besluit: 
a. Het voornemen te hebben 
arbeidsovereenkomsten-light aan te bieden aan de 
zittende medewerkers; 
b. In te stemmen met het memo aan het 
presidium; 
c. Dit voornemen van besluit voor 
overeenstemming aan het GO voor te leggen; 
d. Bij overeenstemming in het GO: 
1. dit voorgenomen besluit de status van definitief 
besluit toe te kennen; en 
2 Het gewijzigde hoofdstuk ‘Personeelszaken’ van 
het bevoegdhedenoverzicht Algemeen behorende 
bij Mandaatbesluit vast te stellen. 
 

Het college van Hengelo biedt haar medewerkers met ingang van 1 
januari 2020 een arbeidsovereenkomst aan. De vroegere 
aanstelling die ambtenaren tot die datum hebben bestaat dan niet 
meer omdat er nieuwe wetgeving in werking treedt. Alle rechten 
en plichten van de gemeente als werkgever en de medewerkers 
blijven gelijk. 

Claudio 
Bruggink 

15-10-2019  B03 2414139 - 
Raadsvragen over 
spookjongeren 

Instemmen met de beantwoording van 
raadsvragen van de PVV-fractie middels bijgaande 
brief. 

De PVV heeft vragen gesteld aan het college inzake zogenaamde 
spookjongeren. Dit zijn jongeren die uit de BRP zijn uitgeschreven 
met bestemming onbekend.  Het college beantwoordt de vragen 
die gaan over aantallen, beleid en de relatie met de 
Participatiewet. 

Sander 
Schelberg 
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15-10-2019  B05 2371215 - Financiële 
scan gemeente 
Hengelo april 2019 

Instemmen met de brief “Financiële scan gemeente 
Hengelo april 2019” aan Gedeputeerde Staten en 
de raadsbrief "Reactie op Financiële scan gemeente 
Hengelo april 2019". 

Het college heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 
financiële scan op onze gemeente te laten uitvoeren door de 
provincie. Deze scan is al afgerond in april 2019. Met de ambtelijk 
financieel toezichthouder is afgesproken dat het college na de 
vaststelling van de Beleidsbegroting 2020-2023 terug zouden 
komen op de aanbevelingen uit deze scan. Dit heeft onder meer te 
maken met de financiële ontwikkelingen en de inzet van de 
algemene reserve in de Kadernota/Beleidsbegroting 2020-2023. In 
de raadsbrief geeft het college reactie op de aanbevelingen uit de 
financiële scan. 
 

Mariska ten 
Heuw 

7-10-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

A01 2404543 - Evaluatie 
kunst- en cultuurvisie 
2014-2020 

Het college besluit: 
1. Het evaluatieverslag kunst- en cultuurvisie vast 
te stellen 
2. In te stemmen met het procesvoorstel 
professionele beeldende kunst 2019-2020 
3. Het aanjaagbudget 2019 in te zetten in 2019 en 
2020 en voor dit doel te besteden, dit meenemen 
in het voorstel budgetoverheveling eind 2019 
4. Kennis te nemen van inhoudelijke analyse en 
afhandeling externe aanvragen kadernota nieuw 
beleid 
5. De drie documenten via bijgevoegde brief ter 
informatie aan de raad te zenden 
 

Vooruitlopend op de nieuwe cultuurvisie in 2021 hebben we samen 
met onze partners de huidige kunst- en cultuurvisie geëvalueerd. 
Dit is vastgelegd in een evaluatieverslag. Daarnaast is er 
inhoudelijk gekeken naar de externe aanvragen nieuw beleid voor 
de kadernota 2020-2023 en een overzicht gemaakt voor mogelijke 
ondersteuning van de verschillende partijen. Vooruitlopend op 
mogelijke aanpassingen op de cultuurvisie ligt er een voorstel hoe 
invulling te geven aan de professionele beeldende kunst voor 2019 
en 2020 

Bas van 
Wakeren 

7-10-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

A02 2437067 - 
Bestedingsplan 
Duurzaamheid als 
opvolging van 
behandeling en 
toezegging kadernota 

Instemmen met de brief aan de raad over het 
Bestedingsplan Duurzaamheid. 

In 2019 is de Uitvoeringsagenda Nieuwe Energie Hengelo 
opgesteld. Hierin zijn een aantal voornemens en projecten 
opgenomen. Om de overgang naar een energieneutraal en 
klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan het Rijk, VNG, IPO 
en UvW de handen ineen. Er ligt een Klimaatakkoord, als 
uitwerking van het regeerakkoord, op basis waarvan van 
gemeenten een forse inspanning wordt gevraagd. De 
gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de kadernota extra 
middelen beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van Hengelo. 
Het college doet de raad nu voorafgaand aan de behandeling van 
de Beleidsbegroting 2020 - 2023 in de gemeenteraad een 
bestedingsvoorstel voor de inzet van deze middelen. Met het 
beschikbaar komen van de gelden kan fors worden geïnvesteerd in 
de verduurzaming van onze stad. 
 

Claudio 
Bruggink 

7-10-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

A03 2440278 - Evaluatie 
afvalinzameling en 
mogelijkheden 
nascheiding 

Het college besluit: 
1. Kennis nemen van het rapport 'Evaluatie 
afvalinzameling en mogelijkheden nascheiding'. 
2. In te stemmen met de brief aan de raad. 

In het coalitieakkoord zijn voor het afvalbeleid een aantal 
uitdagingen opgenomen. In 2020 moet de landelijke doelstelling 
van 75% scheiding met 100 kg restafval worden gehaald. Dit is 
een tussenstap op weg naar de door de raad vastgestelde 
doelstelling van een Afvalloos Twente in 2030 (90% hergebruik 
met 50 kg restafval per inwoner). Onderzoeksbureau JMA heeft 
een rapport opgesteld, waarin wordt ingegaan op het hybride 
systeem van afvalinzameling en de mogelijkheden voor 
nascheiding.  Het college wil dit rapport tijdens een politieke markt 

Bas van 
Wakeren 
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op 6 november 2019 met de raad bespreken. 
 

7-10-2019 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 2392911 - Bezwaar 
tegen verleende 
vergunning voor 
standplaats tijdens 
Nacht v Hgl ea 
evenementen 

Het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten 
onder verbetering van de motivering zoals 
aangegeven in het advies. 

Horecaondernemers hebben bezwaar gemaakt tegen het verlenen 
van een standplaatsvergunning tijdens een evenement. Zij maken 
bezwaar omdat de standplaats heeft gezorgd voor extra 
concurrentie, waardoor zij minder omzet hebben gemaakt. Zij zijn 
van oordeel dat het college de ondernemers had moeten 
beschermen tegen extra concurrentie. De commissie is van oordeel 
dat er geen weigeringsgronden zijn waardoor de vergunning 
geweigerd had moeten worden. Daarnaast is de commissie van 
oordeel dat concurrentie geen reden kan zijn om de vergunning te 
weigeren indien er geen sprake is van duurzame ontwrichting. 
Daarvan is in dit geval geen sprake. De commissie adviseert het 
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand 
te laten, onder verbetering van de motivering, in die zin dat het 
evenementenbeleid van toepassing is. Het college heeft 
overeenkomstig het advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

7-10-2019 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 2379944 - Bezwaar 
tegen besluit plaatsen 
oplaadpaal Willem 
Royaardsstraat 

Het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten. 

Het college heeft een verkeersbesluit genomen om aan de Willem 
Royaardsstraat een laadpaal te plaatsen voor elektrische 
voertuigen en daarvoor een parkeerplaats aan te wijzen. 
Omwonenden hebben daartegen bezwaar gemaakt, omdat er al 
hoge parkeerdruk is, er een andere locatie werd genoemd in een 
brief en er een onjuiste datum is genoemd. Ook is de paal al 
geplaatst tijdens de bezwarentermijn. De commissie is van oordeel 
dat het verkeersbesluit terecht en op juiste gronden is genomen en 
heeft daarom geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te laten. Het college heeft 
overeenkomstig het advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


