Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 28 april 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
28-4-2020

Nr.
A02

Onderwerp
3052990 Informerende
raadsbrief
afvalinzameling

Besluit
De raad middels bijgevoegde brief te informeren
over een aantal actuele thema's m.b.t.
afvalinzameling.

Publieksvriendelijke samenvatting
Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2019 is toegezegd
dat nader wordt onderzocht of er bij Twente Milieu een
storingsdienst in het weekeinde kan worden gerealiseerd voor
verzamelcontainers.
Het college informeert de raad over de voortgang. Tevens wordt
ingegaan op de uitwerking van het mobiele milieupark voor grof
huishoudelijk afval en de stand van zaken met betrekking tot de
motie invoering JA-JA sticker voor oud papier.
Voetbalvereniging TVO heeft volgens de kadernota Sport en
Bewegen recht op een kunstgrasveld. Hiervoor is krediet
beschikbaar. TVO kiest echter voor een hybrideveld. Ook hier geldt
dat er een 40% kostprijsdekkende huur in rekening wordt
gebracht. Via deze zaak wordt het beschikbare krediet voor een
kunstgrasveld aangepast naar een hybrideveld.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

28-4-2020

B02

3057117 - Hybrideveld
TVO Beckum

Het college besluit:
- Het beschikbare krediet voor een kunstgrasveld
voor TVO aan te wenden om een hybrideveld aan
te leggen.
- De afschrijvingstermijnen van dit krediet aan te
passen naar respectievelijk 15 en 5 jaar.
-De financiële consequenties mee te nemen bij de
1e berap 2020 respectievelijk de kadernota 2021.

28-4-2020

B03

3025483 - Vragen over
dubieuze
zorgaanbieders

De Raadsvragen van Lid Janssen over dubieuze
zorgaanbieders beantwoorden via bijgaande brief.

Het college heeft raadsvragen over dubieuze zorgaanbieders
beantwoord.

Bas van
Wakeren

28-4-2020

B04

3032093 Duidelijkheid en
vervolgvragen over
zorgaanbieders

De aanvullende raadsvragen van Lid Janssen over
dubieuze zorgaanbieders beantwoorden via
bijgaande brief.

Het college heeft op 26 -2-2020 aanvullende raadsvragen over
dubieuze zorgaanbieders van lid Janssen ontvangen. Deze worden
met bijgaande brief, in lijn met eerder beantwoorde vragen in
2019, beantwoord.

Bas van
Wakeren

28-4-2020

B05

3059322 Mandaatbesluit,
Bevoegdhedenoverzich
t Sociaal aangevuld
met TOZO

1. Het college van B&W en de burgemeester, ieder
voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
mandateren (incl. volmacht) de bevoegdheden uit
de artikelen 8, 9 en 13 t/m 16 van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(TOZO) aan de gemeentesecretaris stellen de
gewijzigde bevoegdhedenoverzichten Algemeen,
Bedrijfsvoering, Fysiek en Sociaal vast.
2. Dit besluit werkt terug tot en met 1 maart 2020.
3. Stemt in met de verwerking van beslispunt 1 in
het bijgaande bevoegdhedenoverzicht Sociaal en
neemt kennis van de ondermandatering van de
bevoegdheden.

Door de gemeente worden vele bevoegdheden uitgeoefend op
grond van wettelijke regelingen. Deze bevoegdheden zijn in de
regel toegekend aan het College van B&W. Omdat het in de
praktijk ondoenlijk is – gelet op het aantal uit te oefenen
bevoegdheden en de frequentie hiervan – deze bevoegdheden
daadwerkelijk door het College van B&W te laten uit oefenen kan
het College besluiten deze bevoegdheden te laten uitoefenen door
ambtenaren. Dit wordt geregeld in een mandaatbesluit. De
uitoefening van de bevoegdheden gebeurt dan in naam van het
College. De lijsten worden periodiek geactualiseerd met het oog
actualiteit, doelmatigheid en efficiëntie. Redenen voor wijziging
kunnen zijn gelegen in verandering van beleid, organisatie,
landelijke en plaatselijke regelgeving. De directe aanleiding voor
de voorliggende wijziging is gelegen in de op 21 april jl.
bekendgemaakte Rijksregeling op grond waarvan ondernemers

Claudio
Bruggink
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Claudio
Bruggink

Datum

21-4-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.

A01

Onderwerp

3053966 Voorbereidingsbesluit
Heemafterrein
Bornsestraat

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
bijstand kunnen vragen voor levensonderhoud en voor
bedrijfskapitaal, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (TOZO).

Het college besluit:
A. De te nemen besluiten, het raadsadvies, alle
bijlagen inclusief de beraadslaging daaromtrent,
geheim te verklaren op grond van artikel 25 juncto
artikel 55 Gemeentewet;
B. De raad voor te stellen:
1. een voorbereidingsbesluit te nemen voor het
gebied dat is aangegeven op de bij dit besluit
behorende verbeelding met identificatienummer
NL.IMRO.0164.VB0018-0301 , getekend op de
ondergrond NL.IMRO.0164.VB0018.dgn;
2.te bepalen dat het verboden is om het gebruik
van gronden en bouwwerken zodanig te wijzigen
dat dit ertoe leidt dat één of meer nieuwe
woningen gebouwd (kunnen) worden binnen het
besluitgebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit
geldt;
3. te bepalen dat onder 'wonen' in de zin van dit
voorbereidingsbesluit elke vorm van bewoning
wordt verstaan;
4. te bepalen dat het college van burgemeester en
wethouders met een omgevingsvergunning kan
afwijken van het verbod zoals bedoeld onder 2,
indien de voorgenomen wijziging niet in strijd is
met het op dit voorbereidingsbesluit volgend
ontwerpbestemmingsplan;
5. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in
werking treedt op de dag nadat het raadsbesluit is
genomen.

23-04-2020

---

3059665 - Opheffen
geheimhouding
"Voorbereidingsbesluit
Heemafterrein
Bornsestraat"

Het college besluit:
De geheimhouding die het college heeft opgelegd
op de te nemen besluiten, het raadsadvies, alle
bijlagen inclusief de beraadslaging daaromtrent
van het collegebesluit (3053966 ) en raadsbesluit
(3054424) "Voorbereidingsbesluit Heemafterrein
Bornsestraat", op te heffen direct voorafgaand aan
de voortzetting van de geschorste
raadsvergadering van 22 april 2020.
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In het voorjaar van 2016 heeft de gemeente Hengelo de regionale
woonafspraken met de provincie
Overijssel ondertekend. Deze woonafspraken zijn bedoeld om
overprogrammering aan woningbouw in de regio te voorkomen. Op
22 november 2016 heeft de gemeenteraad de woonvisie en het
kwalitatief afwegingskader voor nieuwe woningbouwinitiatieven
vastgesteld. Op 29 november 2016 heeft het college vervolgens
het bijbehorende woningbouwprogramma vastgesteld.
In het woningbouwprogramma is voor de verschillende
woningbouwlocaties het kwantitatieve programma (aantallen)
vastgelegd. Op dit moment voldoet het woningbouwprogramma
aan de afspraken die zijn gemaakt met de provincie en de overige
gemeenten in de regio, maar er is niet of nauwelijks ruimte om
nieuwe, goede initiatieven toe te voegen. Het is onze ambitie om
ruimte te creëren voor nieuwe, goede initiatieven. Om dat te
bereiken zijn we kritisch ten opzichte van initiatieven die (sterk)
afwijken van het vastgestelde woningbouwprogramma. Dat
betekent bijvoorbeeld dat we erg terughoudend zijn in het
toevoegen van appartementen programma buiten de prioritaire
gebieden, maar ook dat we bestaande mogelijkheden
heroverwegen.

Portef.h.

Gerard Gerrits

Aanleiding voor het nemen van het voorliggende besluit is dat
wordt verwacht dat er op korte termijn een aanvraag
omgevingsvergunning wordt ingediend voor herontwikkeling van
het Heemafterrein. Een dergelijke ontwikkeling in strijd is met de
Structuurvisie van de gemeente. Een ontwikkeling die sterk afwijkt
van het vastgestelde woningbouwprogramma. Om dit te
voorkomen is het noodzakelijk om voor dit gebied een
voorbereidingsbesluit te nemen. Dit voorbereidingsbesluit heeft tot
gevolg dat inkomende aanvragen om omgevingsvergunning
aangehouden dienen te worden zodat er ook gekeken kan worden
of en zo ja hoe de aanvraag past binnen de ruimtelijke kaders.
Indien de aanvraag past binnen de ruimtelijke kaders, kan
besloten worden de aanhoudingsplicht te doorbreken.
Gerard Gerrits

Datum
21-4-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.
B01

Onderwerp
3052204 - Jaarverslag
VTH Wabo 2019

Besluit
Het college besluit:
1. het jaarverslag VTH Wabo 2019 vast te stellen;
2. de gemeenteraad hierover te informeren
middels bijgaande brief;
3. het college van Gedeputeerde Staten van
Overijssel hierover te informeren middels
bijgaande brief.

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
De gemeentelijke taken op het terrein van bouwen en milieu zijn
globaal te verdelen in drie gebieden: vergunningverlening,
toezicht/handhaving en beleid (VTH). Hiervoor wordt jaarlijks door
het college in samenwerking met de Omgevingsdienst Twente een
‘Programma uitvoering VTH-taken’ vastgesteld. Het gaat hier om
een wettelijke verplichting op basis van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Elk jaar wordt in het
jaarverslag teruggeblikt op het afgelopen jaar. Dit jaarverslag
geeft een terugblik op de resultaten van 2019. Verder geeft het
een terugblik op beleidsmatige aspecten zoals vastgelegd in de
(meerjarige) integrale Handhavingsnota.

Portef.h.
Sander
Schelberg

