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Openbare besluiten 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 11 november 2020 

 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Gerrits, Ten Heuw, Bruggink (wethouders),  

Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning)  

   

 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

10-11-2020  A02 3077872 - Gewijzigd 

vaststellen 

bestemmingsplan 

Spoorfietsen 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

 

1. in te stemmen met de behandeling van de 

zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 

zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 

Spoorfietsen” , dat deel uitmaakt van dit besluit; 

2. in het ontwerp bestemmingsplan Spoorfietsen 

de wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn 

opgenomen in de "Staat van wijzigingen - 

Bestemmingsplan Spoorfietsen", dat deel uitmaakt 

van dit besluit;  

3. het bestemmingsplan Spoorfietsen (met 

identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0126-0301, 

getekend op de ondergrond 

NL.IMRO.0164.BP0126.dgn) gewijzigd vast te 

stellen; 

4. na de gewijzigde vaststelling van het 

bestemmingsplan Spoorfietsen, Gedeputeerde 

Staten van de provincie Overijssel te verzoeken het 

besluit eerder dan zes weken na vaststelling 

bekend te mogen maken 

5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 

bestemmingsplan Spoorfietsen. 

  

Het bestemmingsplan Spoorfietsen is opgesteld om mogelijk te 

maken dat het huidige spoorfiets-traject met ongeveer 300 meter 

in zuidelijke richting wordt verlengd, tot aan de Bruninksweg in 

Twekkelo. Het verlengen van de spoorlijn is in eerste instantie 

bedoeld omdat het huidige traject aan de korte kant is. Door het 

traject iets door te trekken hebben bezoekers de kans langer te 

genieten van de spoorfietsbeleving. Tevens wordt het eindpunt in 

Twekkelo beter zichtbaar en bereikbaar en is het ook beter in te 

richten voor mindervaliden. Ook maakt het bestemmingsplan 

Spoorfietsen mogelijk dat twee authentieke zoutboortorens en een 

voormalige zoutwagon geplaatst kunnen worden, en gebruikt 

kunnen worden als trekkershut. Tenslotte maakt het 

bestemmingsplan mogelijk dat de bestaande stallingsruimte nabij 

het startpunt (FBK-stadion) voorzien kan worden van dichte 

wanden. 

 

Het ontwerp bestemmingsplan Spoorfietsen heeft gedurende 6 

weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn 11 zienswijzen 

ingediend. In de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 

Spoorfietsen" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en 

beantwoord. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven 

wijzigingen aan te brengen in het ontwerp bestemmingsplan 

Spoorfietsen. Ook zijn er ambtelijk enkele wijzigingen 

aangebracht. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de "Staat van 

wijzigingen - Bestemmingsplan Spoorfietsen". De raad wordt 

voorgesteld het bestemmingsplan Spoorfietsen gewijzigd vast te 

stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te 

worden vastgesteld. 

  

Gerard Gerrits 

10-11-2020  B01 3149143 - Verordening 

en tarieven 

reinigingsheffingen 

2021 

De raad voorstellen: 

1. De verordening reinigingsheffingen inclusief de 

hierin opgenomen tarieventabel vast te stellen, 

waarbij: 

- Het kliktarief voor de ondergrondse 

afvalcontainer € 1,30 bedraagt; 

- Het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 23,64 

toeneemt naar € 179,40; 

- De variabele tarieven afvalstoffenheffing voor het 

overige ongewijzigd blijven 

 

2. Eenmalig € 730.000 te storten in de voorziening 

De gemeenteraad stelt jaarlijks de verordeningen vast op grond 

waarvan in het volgend jaar, 2021, belastingen, collectieve 

heffingen en leges kunnen worden geheven. Als gevolg van de 

sterk toegenomen afkeur van PMD is besloten de Verordening 

reinigingsheffingen 2021 separaat van de overige 

belastingverordeningen aan de raad aan te bieden. Het voorstel 

gaat uit van een verhoging van het kliktarief met € 0,10 en een 

stijging van het vaste tarief met € 23,64. 

Bas van 

Wakeren 
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afval uit het begrotingsresultaat 2020 en de hiertoe 

opgestelde begrotingswijziging met nummer 20082 

vast te stellen. 

 

3. De beleidsbegroting 2021-2025 te wijzigen 

conform dit voorstel, en de hiertoe opgestelde 

begrotingswijziging met nummer 21020 vast te 

stellen. De nu tot stand gekomen 

kostendekkingstabel vervangt daarmee de tabel in 

de beleidsbegroting 2021-2025. 

 

10-11-2020  B03 3145164 - 

Havenverordening 

2021 

De raad voor te stellen de Havenverordening 2021 

vast te stellen 

De binnenhavens aan de Twentekanalen van de gemeenten 

Hengelo, Almelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem vormen 

samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. Sinds 

2015 werken de gemeenten samen aan de ontwikkeling van de 

binnenhavens onder de noemer Gemeenschappelijk Havenbeheer 

Twentekanalen. Deze samenwerking heeft onder andere 

geresulteerd in een op elkaar afgestemde Havenverordening. Deze 

Havenverordening is geactualiseerd. Op hoofdlijnen hebben de 

wijzigingen betrekking op het moderniseren van teksten, definities 

en laten vervallen van artikelen die voor de functie van de 

betreffende havengebieden niet relevant zijn.  

 

Mariska ten 

Heuw 

10-11-2020  B05 3143438 - Beleidsnota 

veiligheidsregio 

Het beleidsplan van de Veiligheidsregio 2021-2024 

en het dekkingsplan van de Brandweer 2021-2024 

aan de raad aan te bieden en daarbij voor te 

stellen geen zienswijze in te dienen.  

 

De gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden een zienswijze 

kenbaar te maken op het beleidsplan van de Veiligheidsregio en 

het dekkingsplan van de Brandweer. 

Sander 

Schelberg 

10-11-2020  B07 3136079 - Subsidie 

verzoek Hackaton ikv 

eenzaamheid 

1. Te besluiten €15.000,- beschikbaar te stellen 

voor het organiseren van een Hackaton, een 3e 

pilot eenzaamheid en de indieners daarover te 

informeren. 

2. De gemeenteraad te informeren, conform 

bijgevoegde brief, over de keuze voor deze pilot en 

overige initiatieven in het kader van eenzaamheid. 

 

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken 

van initiatieven in het kader van het uitvoeringsplan "Eenzaamheid 

is iets om te delen" en de invulling van een derde pilot. De derde 

pilot wordt het organiseren van een Hackaton voor en met 

eenzame jongeren. De opbrengst wordt een innovatief plan wat bij 

zal dragen aan het verminderen van eenzaamheid onder jongeren.  

Bas van 

Wakeren 

10-11-2020  B08 3139878 - 

Raadsvragen over 

afvalmijders 

De raadsvragen van de VVD over afvalmijders te 

beantwoorden middels bijgevoegde concept 

antwoordbrief. 

 

De raadsfractie van de VVD heeft raadsvragen gesteld over 

afvalmijders. Deze zijn door het college beantwoord.  

Bas van 

Wakeren 

10-11-2020  B10 3133913 - Vraagt om 

toestemming inzake 

overdracht recht van 

opstal Bazaar 2 

Toestemming verlenen voor de overdracht van het 

recht van opstal overeenkomstig uitgaande brief. 

Voor het pand Bazaar 2 is in 1973 een recht van opstal gesloten. 

De huidige eigenaar van het opstal heeft dit verkocht en om de 

koop te effectueren moet ook het recht van opstal worden 

overgedragen aan de koper.  Voor deze overdracht heeft de 

eigenaar toestemming nodig van de gemeente. Deze toestemming 

is verleend.      

 

Mariska ten 

Heuw 

10-11-2020  B11 3133656 - Verklaring 

beeindiging gebruik 

Marskant 85 

1. Kennis te nemen van het beëindigen van het 

gebruik van het schoolgebouw aan de Marskant 85 

door de Dr. Schaepmanstichting; 

Het schoolgebouw aan de Marskant is niet meer in gebruik. Bij 

beëindiging van het gebruik van een schoolgebouw vervalt het 

eigendom aan de gemeente. De eigendomsoverdracht moet in het 

Claudio 

Bruggink 
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2. Op grond van artikel 110 van de wet op het 

primair onderwijs verklaren dat het gebruik als 

school niet meer nodig is. 

3. De bijbehorende verklaring in tweevoud te 

ondertekenen zodat de eigendomsoverdracht in het 

Kadaster kan worden verwerkt. 

 

Kadaster worden ingeschreven. Hiervoor moet een verklaring 

worden ondertekend door het schoolbestuur en het College van 

B&W. 

10-11-2020  B13 3119914 - Aanvraag 

subsidie Hengelo 

Promotie 2021 

In te stemmen met de subsidietoekenningsbrief 

2021 aan Hengelo Promotie. 

De gemeente verstrekt jaarlijks subsidie aan stichting Hengelo 

Promotie voor het ondersteunen van evenementen en het 

verzorgen van de (binnen)stadspromotie. Hengelo Promotie levert 

een belangrijke bijdrage aan het communiceren en promoten van 

het vrijetijdsaanbod onder de bezoekers van Hengelo. Binnen de 

gemeentelijke beleidskaders stelt de stichting hiervoor een 

jaarplan en begroting op waarin ze haar activiteiten onderbouwt. 

Voor 2021 heeft het college de subsidie vastgesteld op € 405.387,-

. In de  subsidietoekenningsbrief aan Hengelo Promotie heeft het 

college de subsidieverplichtingen vastgelegd.  

 

Gerard Gerrits 

10-11-2020  B14 3112641 - 

Uitvoeringsregeling 

subsidieverlening 

groendaken 2021 - 

2022 

Het college besluit:  

1. de uitvoeringsregeling subsidieverlening 

groendaken Hengelo 2021 – 2022 en bijbehorende 

formulieren in concept vast te stellen; 

2. op grond van het bepaalde in de 

inspraakverordening de ‘uitvoeringregeling 

subsidieverlening groendaken Hengelo 2021 – 

2022’ gedurende een periode van drie weken voor 

inspraak ter inzage te leggen; 

3. te bepalen dat de ‘uitvoeringsregeling 

subsidieverlening groendaken Hengelo 2021 – 

2022' bij het uitblijven van inspraakreacties 

definitief is vastgesteld; 

4. na vaststelling van de ‘uitvoeringsregeling 

subsidieverlening groendaken Hengelo 2021 – 

2022’ vanaf 1 januari 2021 voor de jaren 2021 en 

2022 een bedrag van € 10.000,- per jaar uit het 

GRP ter beschikking te stellen ten behoeve van de 

dekking; 

5.    vanaf het moment van inwerkingtreding van 

de 'Uitvoeringsregeling subsidieverlening 

groendaken 2021-2022' de 'Uitvoeringsregeling 

groene pet 2014-2016' in te trekken; 

6. hierover de Raad te informeren middels 

bijgaande brief.  

 

De gemeente Hengelo heeft een brede doelstelling op het gebied 

van duurzaamheid. Een van de aandachtsvelden is wonen. Daarbij 

moet gedacht worden aan een breed scala aan invalshoeken, zoals 

een goede waterhuishouding (het tegen gaan van wateroverlast, 

maar ook het vasthouden van water voor een beter leefklimaat). 

Op veel manieren wordt aan deze doelstellingen gewerkt.  

 

De Raad heeft een jaarlijks subsidiebedrag beschikbaar gesteld ten 

behoeve van de aanleg van groendaken. Inwoners van de 

gemeente Hengelo kunnen daarvoor subsidie aanvragen. De 

voorwaarden en aanvraagprocedure voor deze subsidie zijn 

vastgelegd in de "uitvoeringsregeling subsidieverlening groendaken 

2021 - 2022".  

Claudio 

Bruggink 

03-11-2020 

1 week 

niet 

openbaar 

--- 3126823 - Bezwaar 

tegen beschikking 

bestuursdwang afval 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 

commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 

verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde last onder 

bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal. 

De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in 

geschil is dat bezwaarmaker een overtreding heeft begaan door 

het onjuist aanbieden van huishoudelijk restafval. Het college was 

bevoegd hiertegen handhavend op te treden. De commissie is van 

Bas van 

Wakeren 
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oordeel dat het bestreden besluit terecht en op goede gronden is 

genomen en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het 

college heeft conform dit advies besloten. 

 

 

 

Aldus vastgesteld,  

  

 

 

 

 


