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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 12 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. 

12-1-2021  B01 3165382 - 
Bankreglement 
Stadsbank Oost 
Nederland 2020 

Het college besluit de gemeenteraad voor te 
stellen: 
1. Het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 
2020 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking 
van het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 
2007 
2. Dit besluit kenbaar te maken aan de Stadsbank 
Oost Nederland middels bijgevoegde brief. 
 

Het Bankreglement van de Stadsbank Oost Nederland wordt 
geactualiseerd. Het college van B&W legt het voor aan de 
gemeenteraad ter vaststelling. 

Mariska ten 
Heuw 

12-1-2021  B02 3140209 - Verordening 
beslistermijn 
schuldhulpverlening 
Hengelo 

Het college besluit de gemeenteraad voor te 
stellen: 
De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 
Hengelo ter vaststelling voorleggen aan de 
gemeenteraad. 

Het college van B&W legt de Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening voor aan de raad ter vaststelling. Het is van 
belang dat de inwoner duidelijkheid heeft binnen welke termijn na 
het eerste gesprek er een beslissing wordt genomen. Hierbij wordt 
voorgesteld om een termijn van acht weken te stellen, conform de 
uitvoeringspraktijk bij andere wetgeving in het sociaal domein. Er 
wordt altijd maatwerk wordt verleend en als de beschikking eerder 
verstuurd kan worden dan wordt dit uiteraard gedaan.  
 

Mariska ten 
Heuw 

12-1-2021  B03 3169663 - Benoeming 
en aftreden leden 

Adviesraad Sociaal 
Domein 

1. Mevrouw Jennifer Havinga ontslag verlenen als 
lid van de Adviesraad Sociaal Domein via bijgaande 

brief. 
2. De heer Gertjan Knook benoemen tot lid van de 
Adviesraad Sociaal Domein via bijgaande brief. 
3. De Adviesraad Sociaal Domein hiervan op de 
hoogte stellen via bijgaande brief. 

De Adviesraad Sociaal Domein is sinds juli 2016 het adviesorgaan 
van het college voor sociale vraagstukken. Zij geeft gevraagd en 

ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en 
Wethouders. De Adviesraad laat het college weten dat een van de 
leden voortijdig ontslag heeft genomen en dat zij een nieuw lid 
hebben benoemd. Het college verleent ontslag aan het lid dat stopt 
en benoemt het nieuwe lid voor de duur van vier jaar. 
 
 
 
 
 
 
   

Bas van 
Wakeren 

12-1-2021  B04 3171379 - 
Ondertekening 
Landelijk Convenant 
Vroegsignalering van 
schulden 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het Landelijke Convenant 
Vroegsignalering van schulden 
2. In te stemmen met de inhoud van de standaard 
overeenkomst. Doet zich een concrete situatie 
voor, dan tekent de burgemeester 

Het college van B&W gaat door met vroegsignalering van schulden. 
Met de pilot Vroeg Eropaf wordt ervaring opgedaan met een 
werkwijze om inwoners met schulden actief te benaderen en hulp 
aan te bieden. Vanaf 1 januari 2021 is de werkwijze van 
vroegsignalering van schulden vastgelegd in de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening. Ten behoeve van deze werkwijze is een 
landelijk convenant afgesloten. Met de landelijke en lokale 
signaalpartners wordt op lokaal niveau een overeenkomst 
ondertekend. De signaalpartners zijn op het gebied van 

Mariska ten 
Heuw 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

woningverhuur, zorgverzekering, water en energie actief. 
 

5-1-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A01 3164781 - 
Omgevingsvisie 
Binnenstad en Hart van 
Zuid: Plan van aanpak 

De raad voort te stellen: 
Het plan van aanpak omgevingsvisie Binnenstad en 
Hart van Zuid vast te stellen en uit te voeren.  

Het Plan van aanpak beschrijft de stappen van het proces, de 
organisatie en de planning om te komen tot de omgevingsvisie 
voor het de binnenstad en Hart van Zuid.  
 
De omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid moet een 
toekomstbestendig, publieksvriendelijk en concreet ruimtelijk 
afwegingskader zijn voor de fysieke leefomgeving van de 
binnenstad en Hart van Zuid 
 

Gerard Gerrits 

5-1-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B01 3106984 - 
(Her)benoemen leden 
Erfgoedcommissie 
2020 

Het college besluit: 
1. de heer R. Olthof te herbenoemen als lid van de 
Erfgoedcommissie voor een periode van maximaal 
vier jaar met ingang van 1 april 2020 tot de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet; 
2. mevrouw F. Dollekamp Van Aarsen te 
herbenoemen als lid van de Erfgoedcommissie voor 
een periode van maximaal vier jaar met ingang 
van 1 september 2020 tot de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet; 
2. de heren D. Schlüter en P. op den Brouw te 
benoemen als lid van de Erfgoedcommissie voor 
een periode van maximaal vier jaar met ingang 
van 1 januari 2021 tot de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet; 
3. de betreffende personen op de hoogte te stellen 
van hun herbenoeming middels bijgaande brieven; 
4. de overige leden op de hoogte te brengen van 
hun benoeming tot aan de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet; 
5. de secretaris van de Erfgoedcommissie op de 
hoogte te stellen van de werkwijze tot aan de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet .  
 

De Erfgoedcommissie is een onafhankelijke adviesorgaan van het 
college van burgemeester en wethouders. 
Zij geven gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van 
cultureel erfgoed in Hengelo. De Erfgoedcommissie beoordeelt 
bijvoorbeeld aanvragen voor wijzigingen aan gemeentelijke en 
rijksmonumenten, maar is ook actief geweest bij de organisatie 
van de 'Maand van de Wederopbouw'. De leden hebben elk vier 
jaar zitting in de commissie met de mogelijkheid deze periode twee 
maal te verlengen tot twaalf jaar maximaal. De herbenoeming 
vindt plaats op basis van de Verordening voor de 
Erfgoedcommissie. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, 
naar verwachting 1 januari 2022, zal de commissie opnieuw 
worden benoemd en verder gaan onder de naam Gemeentelijke 
Adviescommissie. De raad zal haar takenpakket vast stellen. 

Bas van 
Wakeren 

5-1-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3143971 - Bezwaar  
tegen besluit afwijzing 
handhavingsverzoek 

Het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren, het bestreden besluit te handhaven en 
het verzoek om proceskostenvergoeding af te 
wijzen.  

Bezwaarden zijn het niet eens met het afwijzen van een verzoek 
om handhaving. Gelet op het algemeen belang dat gediend is met 
handhaving, zal in geval van een overtreding in de regel 
gehandhaafd moeten worden. Dit is anders als de overtreding 
opgeheven kan worden door het verlenen van een vergunning. Er 
is dan zogenoemd concreet zicht op legalisatie. Ten tijde van het 
bestreden besluit bestond er naar het oordeel van de commissie 
voor bezwaarschriften concreet zicht op legalisatie en is het 
verzoek terecht afgewezen. Inmiddels is er een vergunning 
verleend en is het college dus niet meer bevoegd te handhaven. 
Het bezwaar is daarom, in overeenstemming met het advies van 
de commissie, ongegrond verklaard. 
 

 
 

Sander 
Schelberg 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

5-1-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3133337 - Bezwaar 
tegen afwijzing 
handhavings-verzoek 
omgevings-vergunning 
Achterhoekse 
Molenweg 156A t/m D 

Het bezwaar, in overeenstemming met  het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
gegrond te verklaren, omdat ons college bevoegd 
is tot verdergaande handhaving dan oorspronkelijk 
aangegeven en de weigering om handhavend op te 
treden te handhaven, omdat er inmiddels een 
uitwegvergunning is aangevraagd, zodat er 
concreet zicht is op legalisatie. 

Bezwaarde is het niet eens met de afwijzing van een verzoek om 
handhaving van aan een omgevingsvergunning verbonden 
voorwaarden. Het gaat bezwaarde erom dat de garage wordt 
verbouwd tot een volwaardige garage voor tenminste 2 auto's., de 
toegang en garagedeur worden verbreed en dat de uitweg weer 
kan worden gebruikt. De garagedeur  is  inmiddels geplaatst en er 
is een uitwegvergunning aangevraagd. De weigering om 
handhavend op te treden is gehandhaafd, omdat de afwijking van 
de voorwaarden daarmee za worden opgeheven. 
 

Sander 
Schelberg 

5-1-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3132744 - Bezwaar 
tegen besluit opleggen 
dwangsom ivm 
bewonen van een 
verbouwde schuur 

Het bezwaar, conform het advies van de commissie 
voor de bezwaarschriften, gegrond te verklaren, 
het bestreden besluit te herroepen en een 
proceskostenvergoeding toe te kennen ter waarde 
van 2 punten op grond van het Besluit 
proceskosten bestuursrecht zijnde € 1050,00. 

Bezwaarde is het niet eens met handhavend optreden tegen het 
gebruik van een bijgebouw voor zelfstandige bewoning. De 
commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel dat het gebruik 
van het bijgebouw niet in strijd is met het bestemmingsplan 
Naoorlogse wijken en dat het gebruik daarom onder het 
overgangsrecht van het bestemmingsplan Parapluherziening 
Wonen valt. Dat brengt met zich dat er niet op basis van deze 
grondslag handhavend tegen dat gebruik kan worden opgetreden. 

Eventueel bouwen zonder vergunning kan niet in bezwaar aan het 
besluit ten grondslag worden gelegd. In overeenstemming met het 
advies van de commissie is het bezwaar daarom gegrond verklaard 
en het bestreden besluit ingetrokken. 
 

Sander 
Schelberg 

5-1-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3120665 - Bezwaar 
tegen besluit openen 
dierenkliniek Pruisische 
Veldweg 226 

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

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of 
bouwwerken in afwijking van het bestemmingsplan voor het 
voeren van een dierenpraktijk aan de Pruisische Veldweg. De 
bezwaren richten zich met name op concurrentiebelangen. Het 
voorkomen of beperken van concurrentie is echter op zichzelf niet 
ruimtelijk relevant. De commissie is van oordeel dat geen sprake 
van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau. 
Bovendien is volgens de commissie in het bestreden besluit 
gemotiveerd uiteengezet waarom het plan voldoet aan een goede 
ruimtelijke ordening. De commissie heeft dan ook geadviseerd om 
het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in 
stand te laten. Het college heeft overeenkomstig het advies 
besloten. 
 

Gerard Gerrits 
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5-1-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3115826 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
Pruisische Veldweg 226 

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

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of 
bouwwerken in afwijking van het bestemmingsplan voor het 
voeren van een dierenpraktijk aan de Pruisische Veldweg. De 
commissie is van oordeel dat de ruimtelijke uitstraling van de 
onderhavige dierenartsenpraktijk niet wezenlijk groter is dan dat 
van een bij recht toegestane tuincentrum, zodat sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening.  Ook het overige door bezwaarde 
aangevoerde leidt niet tot een ander oordeel. De commissie heeft 
dan ook geadviseerd om het bezwaar ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te laten. Het college heeft 
overeenkomstig het advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

 
 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 

 


