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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 5 januari 2021 
 

 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. 

5-1-2021  A03 3176569 - Verordening 
en tarieven 
reinigingsheffing 2021 
1e wijziging 

De raad voor te stellen de Verordening en tarieven 
reinigingsheffing 2021 1e wijziging vast te stellen.   

De raad heeft op 16 december 2020 de Verordening en tarieven 
reinigingsheffing 2021 vastgesteld. Abusievelijk is in de 
verordening een foutieve ingangsdatum vermeld. In de 1e 
wijziging is de juiste datum opgenomen. Tevens zijn een aantal 
technische wijzigingen doorgevoerd.  
 

Bas van 
Wakeren 

5-1-2021  B02 3164896 - Handleiding 
gegevens delen - 
Leertuin Integraal 
Werken & Privacy 

Het college besluit: 
1. De Handleiding gegevens delen - Leertuin 
Integraal Werken &  Privacy vast te stellen 
2. In te stemmen met het uitwerken van een 
vervolg op de leertuin als onderdeel van herijking 
sociaal domein.  

In de Leertuin staan jongeren in een kwetsbare positie centraal, 
met name hun ontwikkeling van school (VSO, PRO) naar werk en 
dagbesteding of een combinatie daarvan. Dit vormde een mooi 
afgebakend geheel om uit te proberen of de leertuinaanpak werkt.  
Kwetsbare jongeren hebben soms moeite met de overgang van 
school naar school of van school naar werk. Soms hebben ze ook 
problemen op verschillende gebieden die hen hinderen in hun 
ontwikkeling. Om dan goede ondersteuning te kunnen bieden is 
het nodig dat professionals van verschillende afdelingen en 
organisaties samenwerken. Dat betekent dat er informatie over de 
jongere gedeeld moet worden voor een goede gezamenlijke 
aanpak. 
 

Claudio 
Bruggink 

5-1-2021  B03 3165740 - 

Intentieverklaring 
Cultuureducatie met 
Kwaliteit 2021-2024 
Saxion-Oyfo-gemeente 
Hengelo 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het ondertekenen van de 
intentieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 
2021-2024 Saxion-Oyfo-gemeente Hengelo 

In januari 2021 ondertekenen gemeente Hengelo, Hogeschool 

Saxion Academie voor Pedagogiek en Onderwijs en Oyfo Kunst en 
Techniek de intentieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-
2024. Hiermee wordt onderstreept dat de partijen gezamenlijk 
achter de uitgangspunten van het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit 2021-2024 staan. 
 

Bas van 

Wakeren 

5-1-2021  B04 3167314 - Wijzigen 
aanwijzingsbesluit 
betaald parkeren en 
uitwerkingsbesluit 
parkeerverordening 

1. Het Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2021 
vast te stellen 
2. Het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021 
vast te stellen 

Het Uitwerkingsbesluit bij de Parkeerverordening en het 
Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren zijn vanaf 1 januari 2021 op 
de volgende punten gewijzigd: 
- Omdat parkeergarage De Beurs nu slagbomen heeft, valt de 
parkeergarage niet meer onder openbare ruimte. Verwijzingen 
naar de parkeergarage zijn uit beide documenten verwijderd. De 
regels en tarieven voor parkeergarage De Beurs zijn opgenomen in 
het ‘Besluit Parkeergarage De Beurs 2020’.   
- Parkeerterrein De Bolder / UWV aan de Prinses Beatrixstraat 
werden gehuurd. Het huurcontract is inmiddels beëindigd. 
Verwijzingen naar dit parkeerterrein zijn verwijderd uit beide 
documenten. 
 
 
 

Gerard Gerrits 
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5-1-2021  B05 3169831 - 
Toestemming vormen 
reserve RTV Hengelo 

Instemmen met het verzoek van de Lokale omroep 
Hengelo voor het toevoegen van het resultaat 2019 
van € 29.265 aan het eigen vermogen.   

De maximale toevoeging aan algemene reserves en 
egalisatiereserves mag 10% zijn van de structurele subsidiegelden 
die de betreffende instelling in het betreffende boekjaar van de 
gemeente heeft ontvangen. In het geval van Lokale omroep 
Hengelo betekent dit dat er € 24.500 te veel in het eigen 
vermogen wordt gestort. het gaat om een aanvulling op negatief 
eigen vermogen van € 23.558 ultimo 2018. Met het collegebesluit 
wordt de toestemming voor het toevoegen van het resultaat van € 
29.265 aan het eigen vermogen verleend en is de bestemming van 
de subsidiegelden geborgd. 
 

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

A01 2471978 - Aanvraag 
planschadevergoeding 
ivm inkomstenderving 
door intrekking 
bouwbestemming 
perceel Hengelo T 9331 
Borgmanweg 

Het college besluit:  
Overeenkomstig het eindadvies van de 
schadebeoordelingscommissie d.d. 31 augustus 
2020, waarvan de overwegingen geacht worden 
integraal onderdeel uit te maken van dit besluit, de 
aanvraag om een tegemoetkoming in planschade 
wegens het bestemmingsplan Parapluherziening 

Wonen, vastgesteld op 3 september 2019 en 
onherroepelijk geworden, af te wijzen.  
Het betaalde drempelbedrag ad € 300,00 te 
restitueren. 
 

Verzoekster is eigenaresse van een onbebouwd perceel. Hierop 
rustte de bestemming "Wonen". Verzoekster heeft haar aanvraag 
omgevingsvergunning-bouw in 2018 niet doorgezet. In 2019 is 
opnieuw contact met de gemeente geweest over de mogelijkheid 
tot bebouwing, maar in de tussentijd is de bouwbestemming op 
haar perceel ingetrokken door het bestemmingsplan Parapluplan 
Wonen. Er is sprake van passieve risicoaanvaarding aan de zijde 

van verzoekster, waardoor ze niet in aanmerking komt voor een 
tegemoetkoming in planschade. Daarnaast is sprake van een 
tijdelijk planologisch voordeel.  

Gerard Gerrits 

15-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

B02 3155289 - 
Beantwoording brieven 
inzake hoge 
verkeersintensiteiten 
op A1 
 

Het college besluit:  
in te stemmen met bijgaande brief met daarin een 
reactie op tal van brieven aan de raad. 

  

15-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3158716 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang 
aangetroffen afval 
t.h.v. ondergrondse 
container aan de 
Debussystraat 

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 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. 
 

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3151747 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang 
aangetroffen afval 
t.h.v. de Debussystraat 

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 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 

Bas van 
Wakeren 
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verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Het college 
heeft conform dit advies besloten. 
 

15-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3151738 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang 
aangetroffen afval 
t.h.v. de Debussystraat 

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 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. 
 

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3149233 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 
B.P. Hofstedestraat 

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 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. 
 

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3148333 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 
Rossinistraat 

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 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. 
 

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3143296 - Bezwaar 
tegen beschikking 

bestuursdwang 
afvaldump 

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 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. 

Bas van 
Wakeren 
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15-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3086117 - Bezwaar 
tegen beschikking 
boete voor afvaldump 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

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 het 
bestreden besluit inmiddels heeft ingetrokken. Bezwaarmaker is 
per brief gevraagd om aan te geven welk (proces)belang zij nog 
heeft bij voortzetting van de procedure. Bezwaarmaker heeft in het 
geheel niet gereageerd op deze brief. De commissie is dan ook van 
oordeel dat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard, in verband met het ontbreken van procesbelang. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3077453 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 
Straatsburg 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

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 het 
bestreden besluit inmiddels heeft ingetrokken. Bezwaarmaker is 
per brief gevraagd om aan te geven welk (proces)belang hij nog 
heeft bij voortzetting van de procedure. Bezwaarmaker heeft in het 
geheel niet gereageerd op deze brief. De commissie is dan ook van 
oordeel dat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard, in verband met het ontbreken van procesbelang. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3077334 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 
Apolloplein 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

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 het 
bestreden besluit inmiddels heeft ingetrokken. Bezwaarmaker is 
per brief gevraagd om aan te geven welk (proces)belang zij nog 
heeft bij voortzetting van de procedure. Bezwaarmaker heeft in het 
geheel niet gereageerd op deze brief. De commissie is dan ook van 
oordeel dat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard, in verband met het ontbreken van procesbelang. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3074982 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 
Twekkelerweg 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

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 het 

bestreden besluit inmiddels heeft ingetrokken. Bezwaarmaker is 
per brief gevraagd om aan te geven welk (proces)belang zij nog 
heeft bij voortzetting van de procedure. Bezwaarmaker heeft in het 
geheel niet gereageerd op deze brief. De commissie is dan ook van 
oordeel dat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard, in verband met het ontbreken van procesbelang. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  --- 3074023 - Bezwaar het bezwaar, overeenkomstig het advies van de Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit tot het toepassen Bas van 
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1 week 
niet 

openbaar 

tegen beschikking 
bestuursdwang afval 
Achterhoeksedwarsweg 

commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

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 het 
bestreden besluit inmiddels heeft ingetrokken. Bezwaarmaker is 
per brief gevraagd om aan te geven welk (proces)belang zij nog 
heeft bij voortzetting van de procedure. Bezwaarmaker heeft in het 
geheel niet gereageerd op deze brief. De commissie is dan ook van 
oordeel dat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard, in verband met het ontbreken van procesbelang. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
 

Wakeren 

 
 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 

 


