Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 8 december 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
8-12-2020

Nr.
A01

Onderwerp
3163329 - Informatie
subsidieregeling
wederopbloei

Besluit
De gemeenteraad informeren over het verloop van
de subsidieregeling wederopbloei door middel van
bijgevoegde brief.

Publieksvriendelijke samenvatting
In juli heeft de gemeenteraad (unaniem) de motie duurzame
wederopbloei aangenomen. In deze motie wordt het college
opgeroepen om 500.000 euro ter beschikking te stellen voor
duurzame ondersteuning voor de partijen die geraakt worden door
de Coronacrisis, en niet of beperkt aanspraak hebben kunnen
maken op andere ondersteuningsregelingen. De motie is
uitgewerkt in de subsidieregeling Duurzame Wederopbloei. Op 9
november is de aanvraagtermijn gesloten, waarna de aanvragen
zijn verwerkt. Met de bijgevoegde raadsbrief wordt de
gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de
subsidieregeling.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

8-12-2020

A02

3153998 Vervolgvraag inzake
uitstel sloop winkels horecawand

In te stemmen met de beantwoording van de
vragen van Lid Janssen en deze aan de raad ter
beschikking te stellen

Door raadslid Janssen zijn vragen gesteld over de sloop van het
Ebenau pand. Gevraagd wordt of het klopt dat door de vertraging
meerkosten ontstaan. Er is wel sprake van meerkosten omdat de
sloop veel complexer is dan van te voren kon worden voorzien. Dit
leidt tot vertraging en meerkosten. De sloop is nu in februari
gepland zoals al eerder aangegeven.

Gerard Gerrits

8-12-2020

A03

3166055 - Aanpassing
APV-bepalingen over
carbid

De raad voor te stellen de 'Wijzigingsverordening
Algemene plaatselijke verordening 2019 (onderdeel
carbid)' vast te stellen.

De verkoop en het afsteken van vuurwerk zijn de komende
jaarwisseling verboden. Vanuit de noodzaak om de verhoogde
werkdruk in de zorg niet verder op te laten lopen, is besloten tot
dit verbod. Carbidschieten valt niet onder het vuurwerkverbod. In
de media is veel aandacht voor dit onderwerp ontstaan. Het
carbidschieten krijgt meer algemene bekendheid. Daarnaast geeft
de detailhandel aan dat er een sterk toegenomen vraag is naar
carbid en melkbussen en deze op veel plekken al zijn uitverkocht.

Sander
Schelberg

Het college wil voorkomen dat het afsteken van carbid alsnog leidt
tot extra druk op de zorg of carbidschieten er (indirect) voor zorgt
dat de geldende Corona-regels worden overtreden. Daarom stelt
het college, mede gezien afspraken die hierover binnen het
Veiligheidsberaad en de Veiligheidsregio Twente zijn gemaakt, de
gemeenteraad voor de Algemene plaatselijke verordening aan te
passen en vast te stellen dat carbidschieten alleen in het
buitengebied wordt toegestaan en de afschiettijden te beperken tot
de daglicht-periode, in combinatie met een meldplicht voor degene
die van plan is te gaan carbidschieten.
8-12-2020

B01

3161822 Voortgangsrapportage

Het college besluit:
De gemeenteraad te informeren over de
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De Twente Board heeft een voortgangsrapportage uitgebracht over
de uitvoering van de investeringsprogramma’s Agenda voor

Claudio
Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp
Investeren in Twente II

Besluit
voortgangsrapportage Investeren in Twente 2020II

Publieksvriendelijke samenvatting
Twente en de Regio Deal Twente. De gemeenteraad wordt
daarover per brief geïnformeerd.

Portef.h.

8-12-2020

B02

3156819 Raadsvragen over het
verwijderen van
boeken met 'Zwarte
Piet' uit de bibliotheek

Het college besluit:
De raadsvragen van de PVV over het verwijderen
van boeken met 'Zwarte Piet' uit de bibliotheek te
beantwoorden met bijgaande brief.

Op 15 november j.l. heeft PVV Hengelo vragen gesteld ten aanzien
van het verwijderen van de boeken van Zwarte Piet in de
bibliotheek. Met deze brief geeft het college daar antwoord op.

Bas van
Wakeren

8-12-2020

B03

3159765 Grondprijzennotitie
Gemeente Hengelo
2021

1. De “Grondprijzennotitie Gemeente Hengelo
2021” vast te stellen, waarbij de grondprijzen
gehanteerd worden per 1 januari 2021.
2. De “Grondprijzennotitie Gemeente Hengelo
2021” ter kennisname te brengen van de
gemeenteraad.

Jaarlijks worden de te hanteren uitgifteprijzen, voor het daarop
volgende jaar, in een grondprijzennotitie vastgesteld. Dit onder
andere voor zowel de particuliere woningbouwkavels als de
bedrijventerreinen.

Mariska ten
Heuw

Particuliere woningbouwkavels:
Dit jaar zal worden herinnerd als het jaar waarin de Covid-19
pandemie om zich heen greep. Aan het begin van de eerste lockdown had dit een grote impact op het consumentenvertrouwen.
Maar deze terugval was van korte duur. Op dit moment is er een
grote belangstelling voor de gemeentelijk bouwkavels. Ondanks
dat de pandemie voor economische schade zal zorgen lijkt de
vraag naar woningen voorlopig niet sterk af te nemen en evenmin
zal het aanbod van woningen op korte termijn enorm toenemen.
De lage hypotheekrente en de in 2021 ingaande versoepeling van
de hypotheekregels zorgen voor wat extra wind in de zeilen.
Vanwege de nog steeds gunstige marktsituatie heeft het college
besloten de prijzen van kavels te verhogen met een bandbreedte
van 4% a 5%.
Bedrijventerreinen:
Het is op dit moment onzeker wat de bedrijvenmarkt in Hengelo
het komende jaar gaat doen. De verwachting is dat de gevolgen
van de Covid-19 pandemie een negatieve invloed zal hebben op de
investeringsbereidheid bij meerdere bedrijfstakken. Andere
bedrijfstakken floreren op dit moment dankzij ander ‘winkel’
gedrag en anders gerichte investeringen.
Op dit moment zien we echter geen aanleiding om de
bedrijfskavels in prijs te laten stijgen. Met uitzondering van de
Kanaalzone, die wel licht in prijs zal stijgen, heeft het college
besloten om de prijzen van de verschillende bedrijventerreinen in
2021 gelijk te houden.

8-12-2020

B04

3155319 Raadsvragen over
Basisschool De Horizon

De raadsvragen van de PVV over basisschool de
Horizon te beantwoorden middels bijgevoegde
antwoordbrief.

De raadsfractie van de PVV heeft vragen gesteld over basisschool
de Horizon. Deze zijn door het college beantwoord.

Claudio
Bruggink

8-12-2020

B05

3154558 - Vaststellen
Stimuleringsregeling
Beeldende Kunst en
Vormgeving 2021

Het college besluit:
1. De subsidie-uitvoeringsregeling
Stimuleringsregeling BKV 2021, inclusief het
aanvraagformulier, vast te stellen.

De adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving heeft een
nieuwe Stimuleringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving 2021
opgesteld. Het college heeft deze nu vastgesteld.
De voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen

Bas van
Wakeren
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Datum

Onderwerp

Besluit
2. De eerste inleverdatum te stellen op 1 maart
2021.

Publieksvriendelijke samenvatting
en het aanvraagformulier zijn via de gemeentelijke website te
downloaden.
In de gemeentelijke advertentie zal deze regeling bekend worden
gemaakt met een link naar de gemeentelijke website. Tevens zal
het subsidieplafond worden gepubliceerd.

B11

3157157 - Proces
verkoop Vondelstraat
2-14

Het college besluit:
De gemeenteraad met bijgaande brief in kennis te
stellen van het verkoopproces voor het pand aan
de Vondelstraat 2-14.

Het gemeentearchief gaat het pand aan de Vondelstraat 2-14
verlaten. Het college gaat het pand verkopen en informeert de
gemeenteraad daarover.

Gerard Gerrits

24-11-2020
1 week
niet
openbaar

---

3150218 - Bezwaar
tegen beschikking
bestuursdwang afval
Debussystraat

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.

Bas van
Wakeren

24-11-2020
1 week
niet
openbaar

---

3140205 - Bezwaar
tegen beschikking
bestuursdwang afval

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.

24-11-2020
1 week
niet
openbaar

---

3138626 - Bezwaar
tegen beschikking
bestuursdwang bijzet
afval Debussystraat
d.d. 05-10-2020

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.

24-11-2020
1 week
niet
openbaar

---

3138436 - Bezwaar
tegen beschikking
bestuursdwang afval

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.

Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit tot het toepassen
van spoedeisende bestuursdwang en het kostenverhaal in verband
met het verkeerd aanbieden van huishoudelijke afval. De
commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat het college
bevoegd was handhavend op te treden, dat vast staat dat
bezwaarde is aan te merken als overtreder en dat er geen
bijzondere omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan
afgezien zou moeten worden van handhavend optreden of
kostenverhaal. Geadviseerd wordt het bezwaar ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Het college
heeft conform dit advies besloten.
Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit tot het toepassen
van spoedeisende bestuursdwang en het kostenverhaal in verband
met het verkeerd aanbieden van huishoudelijke afval. De
commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat het college
bevoegd was handhavend op te treden, dat vast staat dat
bezwaarde is aan te merken als overtreder en dat er geen
bijzondere omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan
afgezien zou moeten worden van handhavend optreden of
kostenverhaal. Geadviseerd wordt het bezwaar ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Het college
heeft conform dit advies besloten.
Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit tot het toepassen
van spoedeisende bestuursdwang en het kostenverhaal in verband
met het verkeerd aanbieden van huishoudelijke afval. De
commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat het college
bevoegd was handhavend op te treden, dat vast staat dat
bezwaarde is aan te merken als overtreder en dat er geen
bijzondere omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan
afgezien zou moeten worden van handhavend optreden of
kostenverhaal. Geadviseerd wordt het bezwaar ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Het college
heeft conform dit advies besloten.
Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit tot het toepassen
van spoedeisende bestuursdwang en het kostenverhaal in verband
met het verkeerd aanbieden van huishoudelijke afval. De
commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat het college
bevoegd was handhavend op te treden, dat vast staat dat
bezwaarde is aan te merken als overtreder en dat er geen

1-12-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.
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Portef.h.

Bas van
Wakeren

Bas van
Wakeren

Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
bijzondere omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan
afgezien zou moeten worden van handhavend optreden of
kostenverhaal. Geadviseerd wordt het bezwaar ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Het college
heeft conform dit advies besloten.

Aldus vastgesteld,
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Portef.h.

