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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 28 januari 2020 
 

 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. 

28-1-2020  A01 3011337 - 
Beschermingsbewind 
informerende brief stand 
van zaken acties 

De raad middels bijgevoegde brief informeren over de 
acties omtrent bewindvoering, inclusief een toelichting op 
het besluit van de rechtbank over bewind bij de 
Stadsbank. 

Het college informeert de raad over de wijze waarop de gemeente meer grip 
wil krijgen op de kwaliteit en kosten van bewindvoering. Dit doet de 
gemeente waar mogelijk samen met Almelo en Enschede.  

Mariska ten 
Heuw 

28-1-2020  B01 2460864 – 
Samenwerkingsovereen-
komst GGD Twente 
regionaal meldpunt Wvggz 

1. Akkoord gaan met de samenwerkingsovereenkomst 
GGD Twente m.b.t. uitvoering Wvggz 
2. Dekking uit de rijksmiddelen voor de Wvggz die 
gemeente Hengelo ontvangt vanaf 2020 
(66101008.380809).  
3. De burgemeester namens het college de overeenkomst 
laten tekenen. 

Het college heeft ingestemd met het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst met de GGD Twente voor de uitvoering van de 
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Wvggz. 

Sander 
Schelberg 

28-1-2020  B02 2458361 - College- en 
raadszaak benoemen 
stadsbouwmeester en 
plaatsvervanger 

1. In te stemmen met het aangaan van de overeenkomst 
met Het Oversticht voor de periode van 1 januari 2020 tot 
en met 31 december 2022  door ondertekening van 
bijgevoegd document door de burgemeester, zulks onder 
voorbehoud van instemming door de raad met de 
benoeming van de stadsbouwmeester; 
2. De raad voor te stellen de stadsbouwmeester te 
benoemen voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 
31 december 2022; 
3. Het Oversticht, na ondertekening van de dienstverlening 
overeenkomst, middels bijgevoegde brief hiervan op de 
hoogte te stellen. 

De stadsbouwmeester is een door de gemeenteraad benoemde 
onafhankelijke deskundige die aan het college van burgemeester en 
wethouders advies uitbrengt over de vraag of het uiterlijk of de plaatsing 
van een bouwwerk in strijd is met redelijke eisen van welstand. Dit doet de 
stadsbouwmeester voornamelijk bij aanvragen om een 
Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk. Op 1 april 2013 
is de welstandscommissie vervangen door een stadsbouwmeester. De 
huidige stadsbouwmeester heeft zijn maximale benoemingstermijn bereikt. 
Na een marktconsultatie en aanbesteding is een nieuwe stadsbouwmeester 
en plaatsvervanger benoemd door de raad.  
Wilt u een afspraak met de stadsbouwmeester voor een nieuwbouw of 
verbouwplan? Neemt u contact op met de gemeente Hengelo onder nummer 
14074. 

Bas van 
Wakeren 

28-1-2020  B03 3012803 - Informerende 
brief aan de Raad inzake 
het verbod oplaten 
wensballonnen en gebruik 
plastic confetti 

Het college besluit: 
De gemeenteraad te informeren over de de uitvoering van 
de motie over het verbod op het oplaten van 
wensballonnen en het gebruik van confetti tijdens 
evenementen. 

In de beleidsregels voor evenementen is het oplaten van wensballonnen en 
het gebruik van confetti tijdens evenementen verboden. Het college heeft 
daamee uitvoering gegeven aan de motie van Groen Links, Burger Belangen 
en Pro Hengelo van 11 juni 2019 en informeert de gemeenteraad per brief 
daarover.  

Sander 
Schelberg 

28-1-2020  B04 3003621 - Aanvraag 
subsidie project Supporter 
van Elkaar 2020 

1) Het project Supporter van Elkaar uit te laten voeren in 
de gemeente Hengelo in 2020. 
2) Hiervoor een maximale subsidie van € 20.000,- ter 
beschikking te stellen aan de Stichting FC Twente Scoren 
in de Wijk. 
3) Dit bedrag bekostigen vanuit de middelen voor GIDS 
2020 67101100.341100.U 
4) Een voorschot van 80% (€ 16.000,-) overmaken op 
bankrekeningnummer NL62 RABO 0102698562 van de 
stichting FC Twente Scoren in de Wijk onder vermelding 
van 'voorschot subsidie Supporter van elkaar Hengelo 
2020'. 
5) Bijgaande beschikkingsbrief versturen.  

Het project Supporter van Elkaar wordt in 2020 in Hengelo uitgevoerd. 
Binnen dit project worden kwetsbare gezinnen via een gecombineerde 
aanpak geholpen. Sport, cultuur, gezondheid en meedoen in de 
maatschappij vormen de basis van dit gezinsprogramma dat 18 weken 
duurt.  
De gemeente heeft subsidie beschikbaar gesteld aan de stichting FC Twente 
Scoren in de Wijk. Zij voert dit project uit, samen met partners zoals 
Wijkracht, Welbions en diverse maatschappelijke organisaties binnen de 
gemeente Hengelo.  
In totaal kunnen 32 gezinnen in een kwetsbare positie door dit project 
geholpen worden. Zij zullen benaderd worden via de betrokken partijen. 

Claudio 
Bruggink 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 
28-1-2020  B05 3014188 - Voortzetting 

convenant Vrienden van 
het Weusthag 

Het college besluit: 
- in te stemmen met het convenant en het convenant te 
laten ondertekenen door wethouder Ten Heuw. 
- in te stemmen met de informerende brief aan de raad. 

In 2014 heeft de gemeente met de Vrienden van het Weusthag een 
convenant afgesloten. In dit convenant zijn de gemeente en de Vrienden 
overeengekomen samen te werken om de ontwikkeling van het Weusthag, 
als Burgerpark voor alle Hengeloërs, verder vorm te geven. Dit heeft geleid 
tot een aantal uitgewerkte initiatieven die op projectmatige wijze zijn 
aangepakt. 
De gemeente heeft een vernieuwd convenant opgesteld met de Vrienden 
van het Weusthag om gezamenlijk een visie op te stellen. 
In 2019 zijn er door verschillende verenigingen voorstellen ingediend voor 
nieuw beleid voor aanpassingen in het Weusthagpark. Deze voorstellen zijn 
door de gemeenteraad goedgekeurd en zullen in 2020 verder uitgewerkt en 
uitgevoerd worden. 

Mariska ten 
Heuw 

28-1-2020  B06 3002705 - Raadsvragen 
over inzet Klijnsma-
middelen t.b.v. 
schoolzorgondersteuner 

De vragen van Burgerbelangen via bijgevoegde brief 
beantwoorden 

De vragen van Burgerbelangen worden via bijgevoegde brief door het 
colllege beantwoord. 

Mariska ten 
Heuw 

21-01-2020 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 2464609 - Bezwaar 
tegen verdaging 
termijn reactie Wob-
verzoek mbt 
toepassing SBR infill 
materiaal 

de bezwaren, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit tot verlenging van 
de beslistermijn met betrekking tot zijn Wob-verzoek. De 
commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat de verlenging 
van de beslistermijn is aan te merken als een beslissing ter 
voorbereiding van een besluit. Dergelijke beslissingen zijn 
uitgesloten van bezwaar en beroep. De commissie adviseert dan 
ook de bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

21-01-2020 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 2451827 - Bezwaar 
tegen verleende 
omgevingsvergunning 
tot oprichting van 79 
woonhuizen aan 
Woolderesweg nabij 
105 

Het bezwaarschrift, overeenkomstig het advies van 
de commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond 
te verklaren. 

Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van 
het college van burgemeester en wethouders, betreffende het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van 79 
woonhuizen. De commissie is van mening dat er terecht een 
vergunning is verleend voor het afwijken van het 
bestemmingsplan. De commissie stelt vast dat er niet is gebleken 
van enige strijd met de bouwverordening, het bouwbesluit of de 
redelijke eisen van welstand. De commissie is daarom van mening 
dat het college gehouden was de gevraagde vergunning te 
verlenen.  Gezien het vorenstaande adviseert de commissie het 
bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het college heeft 
overeenkomstig het advies besloten.  
 

Gerard Gerrits 

21-01-2020 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 2436657 - Bezwaar 
tegen besluit kappen 
bomen 
Semmelweisstraat 
nabij 2 en 
Woolderesweg nabij 
105 

Het bezwaarschrift, overeenkomstig het advies van 
de commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond 
te verklaren. 

Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van 
het college van burgemeester en wethouders, betreffende het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van 25 
bomen. De commissie ziet geen aanleiding voor het oordeel dat 
het kappen van de bomen niet vergund had mogen worden op 
grond van natuurwaarde, landschapswaarde, stadswaarde of 
cultuurhistorische waarde. Gezien het vorenstaande adviseert de 
commissie het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het college 
heeft overeenkomstig het advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 
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Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


