Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 14 april 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
14-4-2020

Nr.
B01

Onderwerp
2471261 - Vaststelling
beleidsregels
standplaatsen
gemeente Hengelo

Besluit
1. Op grond van het bepaalde in de
Inspraakverordening de 'Beleidsregels
standplaatsen gemeente Hengelo' gedurende een
periode van zes weken (digitaal) ter inzage te
leggen:
2. De 'Beleidsregels standplaatsen gemeente
Hengelo' na afloop van de ter inzage legging vast
te stellen en op de juiste wijze bekend te maken,
indien er geen zienswijzen worden ingediend.
3. De raad door middel van een brief te informeren
over de beleidsregels.

Publieksvriendelijke samenvatting
Op grond van artikel 5:18 Algemene plaatselijke verordening van
Hengelo is het verboden zonder vergunning van het college een
standplaats in te nemen of te hebben. Voor standplaatsen in
Hengelo geldt dat er meer vraag is naar een vergunning dan dat er
beschikbare locaties zijn. Dit maakt standplaatsvergunningen
schaarse vergunningen. Hierdoor is het belangrijk om vooraf
duidelijkheid te scheppen over de beschikbaarheid van een
standplaatsvergunning, de criteria die gehanteerd worden en op
welke wijze standplaatsvergunningen verdeeld worden.

Portef.h.
Gerard Gerrits

Door het college zijn locaties aangewezen waar een standplaats
ingenomen kan worden, mits deze locaties beschikbaar zijn en
voldaan wordt aan de branchering. Deze locaties worden op de
website van de gemeente Hengelo bekendgemaakt.
Standplaatsvergunningen kunnen verleend worden voor bepaalde
tijd. Indien er meer aanvragen zijn voor een bepaalde locatie en
dag, zal de verdeling plaatsvinden middels loting. Daarbij worden
de aanvragers uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn.
De concept-beleidsregels worden op basis van de
Inspraakverordening 6 weken ter inzage gelegd. Gezien de
maatregelen die verband houden met Covid-19 zal dit uitsluitend
digitaal gebeuren.

14-4-2020

B02

3039313 Raadsvragen over
bodemsaneringen
Nouryon

In te stemmen met de beantwoording van de
raadsvragen van GroenLinks over
bodemsaneringen Nouryon

Het college heeft schriftelijke raadsvragen van GroenLinks over
bodemsaneringen Nouryon per brief beantwoord

Mariska ten
Heuw

14-4-2020

B03

3045471 - Groslijsten
selectie bij
onderhandse
infrastructurele werken

Het college besluit:
1. De groslijstsystematiek d.d. 27 maart 2020 voor
selectie bij onderhandse infrastructurele werken te
hanteren;
2. Het mandaat voor toevoegen en verwijderen van
disciplines / groslijsten te verlenen aan de
gemeentesecretaris (incl. ondermandatering aan
sectormanager en afdelingshoofd).

Het college heeft besloten om voor de selectie bij onderhandse
infrastructurele werken de groslijstsystematiek te gebruiken.
In een groslijstsystematiek wordt beschreven hoe de gemeente
Hengelo de gegadigden voor onderhandse opdrachten selecteert.
Een groslijst is een lijst met ondernemers die bewezen geschikt
zijn voor bepaalde type opdrachten. Ondernemers kunnen zich
doorlopend aanmelden voor de groslijst. Bij toetreding wordt
eenmalig gecontroleerd of de betreffende ondernemer geschikt is
om de type opdrachten uit te voeren.

Mariska ten
Heuw

Met deze systematiek wordt voldaan aan wetgeving en het is een
effectieve methode om te kunnen sturen op beleidsdoelstellingen.
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Datum

7-4-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.

A04

Onderwerp

3045543 - Gevolgen
uitspraak van de
rechtbank ten aanzien
van
omgevingsvergunning
Venderinksweg/Instelle
n hoger beroep

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

1.Hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de
Rechtbank Overijssel van 9 maart 2020 in het
beroep van mr. J. van der Hel, in zijn hoedanigheid
van curator in het faillissement van NPB Beheer
B.V. en Megahome.nl Grond B.V., te Zenderen
tegen de weigering van een omgevingsvergunning
voor het bouwen van 43 woningen aan de
Venderinksweg nabij 64 (Aletta Jacobslaan) te
Hengelo. Middels bijgaand concept hoger
beroepschrift;
2. Met in achtneming van de uitspraak van de
Rechtbank van 9 maart 2020 én een nader advies
van de stadsbouwmeester een nieuwe beslissing op
bezwaar te nemen en de portefeuillehouder te
mandateren dit besluit te nemen.
3.De gemeenteraad te informeren via bijgaande
concept raadsbrief.

De rechtbank Overijssel heeft het beroep gericht tegen de
weigering van een omgevingsvergunning aan de Venderinksweg
gegrond verklaard. De rechtbank is van oordeel dat het oordeel
over de redelijke eisen van welstand in dit geval niet op het advies
van de stadsbouwmeester gebaseerd kan worden
Wij zijn van mening dat dit oordeel betwistbaar is. Om die reden
hebben wij besloten hoger beroep aan te tekenen.

Gerard Gerrits

Aldus vastgesteld,
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