Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 18 augustus 2020
Aanwezig:

Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Gerrits, Bruggink (wethouders),
Hillebrink (locogemeentesecretaris), Lantink (locogemeentesecretaris), De Boer (ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:

Ten Heuw (wethouder), Eshuis (gemeentesecretaris)

Datum
18-8-2020

Nr.
A02

Onderwerp
3089023 - Vaststelling
Twents beleid veur
PFAS en
bodemkwaliteitskaart
PFAS

Besluit
Het college besluit:
1. De bodemkwaliteitskaart PFAS en de
bijbehorende notitie beleidsregels PFAS vast te
stellen;
2. De gemeenteraad te informeren met een brief;
3. De reguliere procedure van de Algemene wet
bestuursrecht te volgen.

18-8-2020

B01

3093385 - Eerste
wijziging van de
verordening
precariobelasting 2020

Het college besluit:
De raad voor te stellen de Eerste Wijziging van de
Verordening Precariobelasting 2020 vast te stellen.

18-8-2020

B02

3093871 Maatwerkafspraken
GBTwente met door
Corona getroffen
ondernemers

Het college besluit:
1. GBTwente te verzoeken om met alle door
Corona getroffen ondernemers maatwerkafspraken
te maken over de betaling van nog op te leggen en
openstaande aanslagen na 1 oktober 2020.
2. Ons aandeel in de meerkosten van ca € 4.500 in
de 2e Beleidsrapportage 2020 ten laste van het
resultaat te brengen.
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Publieksvriendelijke samenvatting
De bestaande regionale bodemkwaliteitskaart regio Twente is
uitgebreid met PFAS. De Nota bodem-beheer is ook aangevuld met
de notitie Beleidsregels PFAS regiogemeenten Twente. Alle
Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen gebruiken
vanaf nu hetzelfde beleid voor PFAS voor het ontgraven en het
toepassen van grond. Dit vereenvoudigt het hergebruiken van
grond binnen Twente, verlaagt de kosten voor de gebruikers en
draagt bij aan een duurzaam bodemgebruik. De vaststelling van de
aanvullende bodemkwaliteitskaart met bijbehorende notitie is een
definitief besluit. Binnen zes weken na publicatie kunnen
belanghebbenden een bezwaar indienen over de aanvullende
bodemkwaliteitskaart met bijbehorende notitie.
Op 14 april 2020 heeft het college een aantal maatregelen
genomen om door Corona getroffen ondernemers te ondersteunen.
Deze maatregelen lagen allen in de bevoegdheidssfeer van het
college, uitgezonderd het besluit precariobelasting. Gemeenten
heffen precariobelasting wanneer een ondernemer voorwerpen
onder, op of boven (openbare) gemeentegrond heeft. Degene die
deze voorwerpen heeft, is belastingplichtig. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om terrassen (denk aan stoelen, tafels en banken),
windschermen, parasols, zonneschermen, luifels, plantenbakken en
standplaatsen. Ook voorwerpen als een namaakijsje of patatzak
vallen hieronder. Het college heeft besloten geen precariobelasting
te heffen als ondernemers als gevolg van een overheidsverbod
geen gebruik van de openbare ruimte kunnen maken. De huidige
verordening precariobelasting 2020 bood geen mogelijkheid om de
heffing te beperken. De 1e wijziging maakt dit nu mogelijk.
Gemeenten hebben in april besloten om ondernemers die getroffen
zijn door Coronamaatregelen uitstel van betaling van
gemeentelijke aanslagen te verlenen tot 1 oktober 2020. Daarna
zal toch weer geïncasseerd moeten worden. Van de verschillende
hervattingsmogelijkheden kiest het college voor
maatwerkafspraken. Alle ondernemers met openstaande posten
worden persoonlijk benaderd om te komen tot een voor beide
partijen werkende betalingsafspraak. De meerkosten hiervan zijn
van minder betekenis geacht, dan de belangen van meer dan 200
ondernemers om economisch te herstellen.
Op deze wijze worden ondernemers die nu wel kunnen betalen niet
gedwongen om later te betalen, waardoor samenloop met 2021verplichtingen ontstaat. Ondernemers die nog niet kunnen betalen
krijgen een op hun situatie afgestemde betalingsregeling.

Schelberg
Eshuis (g

Portef.h.
Claudio
Bruggink

Mariska ten
Heuw

Mariska ten
Heuw

Datum
18-8-2020

Nr.
B03

Onderwerp
3092452 - Totaalbeeld
Interbestuurlijk
Toezicht (IBT) Hengelo
2020

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het IBT-totaalbeeld 2020
Gemeente Hengelo
2. Bijgaande raadsbrief vast te stellen.

18-8-2020

B04

3093483 - Brief
cultuursector inzake
coronacrisis

Het college besluit:
1. Via de bijgevoegde brief de cultuursector te
beantwoorden
2. De brief in afschrift zenden aan de
gemeenteraad

18-8-2020

B05

3089035 - Benoeming
lid Raad van Toezicht
K. van Vugt en
voorzitter H. Raanhuis
stichting OSG

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen de heer Van
Vught te benoemen tot lid van de Raad van
Toezicht.

18-8-2020

B08

3107140 Voorbereiding politieke
markt armoede en
schulden

18-8-2020

B09

3108438 Lambertuskermis 2020
Covid 19

Het college besluit:
1. Bijgaande brief aan de gemeenteraad te
versturen, met als bijlagen de toegezegde
evaluaties Armoede en Schulden, ter voorbereiding
op de politieke markt over armoede en schulden.
2. Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad
Minima en Wmo Hengelo beiden per bijgevoegde
brieven hierover informeren.
Het college besluit:
1.De Lambertuskermis 2020, te houden van 16 tot
en met 20 september, af te gelasten.
2. De exploitanten schriftelijk op de hoogte te
stellen van dit besluit met bijgevoegde brief.
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Publieksvriendelijke samenvatting
Jaarlijks stelt de provincie in het kader van het toezicht op de
gemeente vast hoe naar haar mening de gemeente er voor staat
op een aantal gebieden. In april jl. heeft de provincie het
totaalbeeld van de gemeente Hengelo voor 2020 vastgesteld. Net
als vorig jaar is het totaalbeeld op oranje vastgesteld. GS vinden
dat de gemeente financiële risico's loopt en dat de grote opgaven
van de gemeenten in het domein Ruimtelijke ordening (o.m.
binnenstad en wonen) actuele bestemmingsplannen en een actuele
structuurvisie behoeft. De bedoelde financiële risico's vinden zijn
grondslag met name in de tekorten die zijn ontstaan door de
decentralisaties in het sociale domein, waar de vraag aanmerkelijk
groter is dan aanvankelijk was voorzien door het Rijk. Het nu nog
opstellen van actuele bestemmingsplannen en een actuele(re)
structuurvisie waar alle aandacht juist is gericht op de aanstaande
ingrijpende wijziging van de ruimtelijke ontwikkelingswetgeving
(Omgevingswet) is niet onze keuze. Bovendien kan niet gezegd
worden dat het hier om een wettelijke plicht betreft. In het proces
naar de Omgevingswet is de raad actief betrokken.
Op 7 juni jl. ontvingen de gemeente een brief, ondertekend door
veel partijen uit de culturele sector, waarin een beroep op de
gemeente werd gedaan om samen met de culturele sector in
Hengelo de betrokken instellingen en organisaties door de crisis
heen te loodsen. Het college heeft deze brief beantwoord. Voor de
inhoud daarvan wordt naar de brief verwezen.
Op grond van artikel 5.4 van het convenant dient de raad de leden
van de raad van toezicht te benoemen. Dit voorstel aan de raad
heeft het college nu besloten. Daarnaast wordt voorgesteld om
mevrouw Mengerink te bedanken voor haar lidmaatschap en
voorzitterschap de afgelopen jaren van de Raad van Toezicht van
de Openbare Scholengemeenschap en de heer Raanhuis succes
wensen met de opvulling van die taak.
Het college van B&W van Hengelo gaat graag in gesprek met de
gemeenteraad om input op te halen voor nieuw beleid Armoede en
Schulden. De evaluaties van het armoedebeleid en de
schuldhulpverlening worden toegestuurd aan de raad, ter
voorbereiding op de politieke markt in september.

Portef.h.
Sander
Schelberg

Op donderdag 6 augustus 2020 hebben de burgemeester en
gemeentesecretaris ervoor gekozen de Lambertuskermis 2020 af
te gelasten. De snel stijgende COVID-19 besmettingscijfers in
Nederland van de afgelopen weken gaven de doorslag om de
Lambertuskermis af te gelasten. De kermis in Hengelo staat vrij
compact opgesteld en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers uit
Hengelo en de regio. Het is het grootste evenement in Hengelo en
een van de grootste kermissen van Oost-Nederland. Het is
onmogelijk om op deze drukbezochte kermis de bezoekers te
garanderen dat zij geen gezondheidsrisico lopen. De kermis zou
plaatsvinden van woensdag 16 september tot en met zondag 20

Sander
Schelberg

Bas van
Wakeren

Claudio
Bruggink

Mariska ten
Heuw

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

september.
De kermisexploitanten zijn hiervan op de hoogte gesteld en er is
door de gemeente een persbericht uitgedaan.
18-8-2020

B10

3089926 - Zienswijze
op internetconsultatie
Wet Collectieve
Warmtevoorziening
(Warmtewet 2.0)

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de zienswijze inzake de
Wet Collectieve Warmtevoorziening
2. deze ter informatie te delen met de raad.

21-07-2020
1 week
niet
openbaar

---

3064396 - Bezwaar
tegen het besluit m.b.t.
verplaatsing schutting
D. Dijkhuisstraat 55

Het bezwaar ongegrond verklaren, het bestreden
besluit te handhaven en het verzoek om
compensatie en proceskostenvergoeding te
weigeren.

21-07-2020
1 week
niet
openbaar

---

3011728 - Bezwaar
tegen verleende
omgevingsvergunning
Framboos 4A

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies
van de commissie voor de bezwaarschriften,
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven met dien verstande dar er alsnog
vergunning wordt voor de afwijking van het
bestemmingsplan met betrekking tot de afstand
van de dakoverstek ten opzichte van de zijdelingse
perceelsgrens.

Aldus vastgesteld,
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Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 22 juni
2020 het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW)
opengesteld voor consultatie. Gemeente Hengelo heeft samen met
andere gemeenten gewerkt aan een gezamenlijke reactie
(zienswijze). De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft
op 30 juli deze zienswijze ingediend waarmee we gebruik hebben
gemaakt van de mogelijkheid om hierop te reageren.
Bezwaarden zijn het niet eens met het opleggen van een last
onder dwangsom. Geconstateerd is dat bezwaarden een deel van
een gemeentelijk plantsoen in gebruik hebben genomen door het
aanleggen van bestrating en het plaatsen van een schutting. De
commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel dat het college
terecht tegen deze overreding heeft opgetreden. Het bezwaar is in
overeenstemming met het advies van de commissie ongegrond
verklaard.
Bezwaarde is het niet een met het verlenen van een vergunning
voor een bijbehorend bouwwerk. Bezwaarde wijst er op dat het
bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan. De commissie is
van oordeel dat voor de strijdigheid met de bestemming alsnog
vergunning verleend kan worden, zodat het bezwaar ongegrond
verklaard kan worden.
Er is in overeenstemming met dit advies besloten.

Claudio
Bruggink

Sander
Schelberg

Gerard Gerrits

