Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 2 februari 2021
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
2-2-2021

Nr.
A01

Onderwerp
3182363 - Marktplein aanbieden concept
ontwerp

Besluit
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de conclusie dat het cocreatieproces zoals gevoerd voldoet aan de
uitgangspunten die door de raad zijn gesteld
2. In te stemmen met de conclusie dat het
concept-ontwerp dat een resultaat is van het
proces voldoet aan de kaders van uw raad.
3. Het concept-ontwerp vast te stellen en het
college opdracht te geven dit concept-ontwerp uit
te werken en de uitvoering hiervan voor te
bereiden.

Publieksvriendelijke samenvatting
Na een uitgebreid co-creatie proces is het plan De Torenkamer
gepresenteerd als ontwerp voor het Marktplein. Dit plan is goed
ontvangen in Hengelo en het college vraagt de raad dit plan als
concept-ontwerp vast te stellen en uit te werken zodat
daadwerkelijk in 2021 kan worden gestart met de realisatie.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

2-2-2021

A03

3190697 - Brief aan
gemeenteraad inzake
abonnementstarief en
Huishoudelijke
ondersteuning (HO)

De gemeenteraad informeren over de
gemeenschappelijke lobby om het
abonnementstarief af te schaffen en de
samenwerking in de zoektocht om de kosten in de
Wmo te beheersen.

De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd over de opstelling
en lobby van de gemeente Hengelo inzake de ongewenste effecten
van het abonnementstarief. We steunen de landelijke lobby van de
G40 en VNG om het abonnementstarief af te schaffen.
Tegelijkertijd trekken we met andere gemeenten in Twente
gezamenlijk op in de zoektocht naar mogelijkheden de kosten van
met name de huishoudelijke ondersteuning te beheersen.

Bas van
Wakeren

2-2-2021

A04

3189799 Machtigingsbesluit
toeslagenaffaire

Het college besluit:
1. In te stemmen met de machtiging van de
Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te
benaderen in kader van de hersteloperatie
toeslagenaffaire
2. In te stemmen met de verwerkersovereenkomst
en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van
de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de
gegevensoverdracht tussen
Belastingdienst/Toeslagen en deze te
ondertekenen.

Veel ouders zijn gedupeerd door de problemen met de
kinderopvangtoeslag. Ook in Hengelo zijn, voor zover nu bekend,
71 ouders gedupeerd. De gemeente Hengelo is evenals de andere
gemeenten gevraagd deze ouders te benaderen namens de
Belastingdienst Toeslagen omdat de gemeente Hengelo goed in
staat is met de gedupeerde ouders in contact te komen en verder
te helpen. Na dit besluit ontvangt de gemeente Hengelo de namen
van de gedupeerde ouders van de Belastingdienst/Toeslagen.
Hierdoor is de gemeente Hengelo in staat gericht de gedupeerde
ouders te benaderen en hulp aan te bieden.

Mariska ten
Heuw
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Datum
2-2-2021

Nr.
B01

Onderwerp
3108199 - Ontwerpverklaring van geen
bedenkingen voor het
herontwikkelen van het
wegensteunpunt aan
de Brugginksweg 4

Besluit
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen op grond van artikel 2.27
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
juncto artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht
een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af
te geven met betrekking tot de
omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van
het wegensteunpunt aan de Brugginksweg 4;
2. De raad voor te stellen indien er geen
zienswijzen worden ingediend, een definitieve
verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Publieksvriendelijke samenvatting
Op 4 augustus is namens Rijkswaterstaat een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend voor het herontwikkelen van het
wegensteunpunt aan de Brugginksweg 4. De voorgenomen
ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan
'Buitengebied - Woolde'. De uitbreiding van de stalling en de
zoutloods vallen niet binnen de bouwvlakken. Daarnaast vallen de
uitbreiding van de stalling voor strooiers en de zoutloods samen
met de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning', waar het
volgens de planregels niet is toegestaan om een gebouw te
plaatsen. De uitbreidingen zijn hiermee strijdig met het
bestemmingsplan.

Portef.h.
Gerard Gerrits

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is
geregeld dat het college in bepaalde gevallen bevoegd is om van
het bestemmingsplan af te wijken. In dit geval is sprake van een
geval als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en sub a, onder
3 van de Wabo. Het plan dient dan te zijn voorzien van een goede
ruimtelijke onderbouwing en de gemeenteraad dient een verklaring
van geen bedenkingen te hebben afgegeven.
Vóór het opstellen van het ontwerp-besluit door het college is de
afgifte van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
noodzakelijk. Het ontwerp-besluit en de ontwerp-verklaring van
geen bedenkingen worden vervolgens op grond van artikel 3.11
van de Wabo bekend gemaakt in het Hengelo's weekblad, de
gemeentelijke website en de Staatscourant. Belanghebbenden
kunnen gedurende 6 weken het ontwerp-besluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de overige stukken op
afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen. Tijdens deze
periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Na afweging van
eventueel ingediende zienswijzen zal een definitief besluit worden
genomen op de aanvraag omgevingsvergunning.
2-2-2021

B02

3170755 - Benoeming
van mevrouw S.
Dobbelsteen als lid
Raad van Toezicht

Het college besluit:
1. De raad voorstellen mevrouw S. Dobbelsteen te
benoemen als lid van de Raad van Toezicht van de
Openbare Scholengemeenschap
2. De Raad van Toezicht via bijgevoegde brief
tussentijds informeren over de benoeming en de
heer Frantzen danken voor zijn inzet.

De gemeente en de Openbare Scholengemeenschap hebben met
elkaar in een convenant vastgelegd dat de leden van de Raad van
Toezicht benoemt worden door de gemeenteraad.

Claudio
Bruggink

2-2-2021

B05

3186889 Informerende brief aan
de raad inzake
kamerverkiezingen
2021

Het college besluit:
De gemeenteraad te informeren over de bijzondere
maatregelen in Hengelo rondom de tweede
kamerverkiezingen van 2021 en over de
aangewezen stembureaus en vroegstembureaus.

Vanwege de coronapandemie waren veel locaties waar wij normaal
gesproken stembureaus inrichten niet beschikbaar. Toch is het ons
gelukt om 40 stembureaus aan te wijzen.
Formeel is 17 maart de dag van de verkiezingen. Op maandag 15
en dinsdag 16 maart zijn er in Hengelo, verspreid door de stad,
ook al 8 stembureaus geopend.
Stembureau 1 (Stadhuis) betreft een Walk-in-stembureau in een
tent die voldoet aan de eisen van het ministerie van BZK.
In de Hengelose stembureaus worden de door het ministerie van

Sander
Schelberg
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Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
BZK voorgeschreven maatregelen nageleefd.
De werving van stembureauleden verliep succesvol.
Alle kiezers van 70 jaar en ouder hebben de mogelijkheid om per
brief te stemmen.

Portef.h.

2-2-2021

B06

3182769 Raadsvragen over
beleid inzake drones

Het college besluit:
De raadsvragen over beleid inzake drones middels
bijgaande brief te beantwoorden.

Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gestel over beleid inzake
drones. Het college heeft deze vragen per brief beantwoord

Sander
Schelberg

2-2-2021

B08

3185141 Zelfevaluatie BRP 2020

Het college besluit:
1. Het "Uittreksel managementrapportage
Zelfevaluatie BRP 2020" vast te stellen
2. De RIVG en de Autoriteit Persoonsgegevens
hierover te informeren met bijgevoegde brieven.

In de basisregistratie personen (BRP) worden de
persoonsgegevens van de inwoners van Hengelo vastgelegd. Elk
jaar moet de gemeente de inhoud van en de werkwijze rond de
BRP controleren. Dit heet een 'zelfevaluatie'. Uit de zelfevaluatie
blijkt dat de gemeente Hengelo aan de normen voor de kwaliteit
en de beveiliging voldoet. Dit wordt door de gemeente gemeld aan
de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) en de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).

Claudio
Bruggink

2-2-2021

B09

3186947 - Toestaan
ingreep
hoofdgroenstructuur
3186947

het college besluit:
in te stemmen met de ingreep in de
hoofdgroenstructuur aan de Slachthuisweg ten
behoeve van het inrichten van een tijdelijk
veldstation met gronddepot, een bouwplaats en de
tijdelijke omleiding van de F35, welke nodig zijn
voor de renovatie van het hoogspanningsstation
Weideweg door TenneT.

TenneT gaat het hoogspanningsstation Weideweg aan de
Slachthuisweg/Eggerinksweg renoveren. Het station is verouderd
en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Voor de renovatie
is het nodig dat TenneT een gemeentelijk perceel van 2 ha in
gebruik neemt. Dit perceel dient voor de tijdelijke inrichting van
een veldstation, gronddepot, bouwplaats en de omleiding van de
F35. Het deel van de F35 aan de Eggerinksweg tussen station en
gemeentelijk perceel wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten.
De werkzaamheden zullen een jaar in beslag nemen. Daarna wordt
de huidige route van de F35 over de Eggerinksweg weer hersteld.
De tijdelijke route wordt dan niet opgeruimd. Deze is dan onder
andere nodig voor de bereikbaarheid van de moestuintjes en het
gebruik van het gemeentelijk perceel in de toekomst.

Gerard Gerrits

De route voor de tijdelijke omleiding van de F35 veroorzaakt een
ingreep in de hoofdgroenstructuur.
Echter, het bestaande asfalt welke onder de bomen ligt aan de
noordoostzijde van het perceel aan de Slachthuisweg wordt
permanent verwijderd. Daardoor wordt de hoofdgroenstructuur
uiteindelijk versterkt. Er wordt 64 m2 toegevoegd aan de
hoofdgroenstructuur.
2-2-2021

B10

3182189 Raadsvragen over
theatergroep KamaK

Het college besluit:
de raadsvragen over theatergroep KamaK
schriftelijk te beantwoorden

De ChristenUnie heeft schriftelijk raadsvragen gesteld over
theatergroep KamaK. Deze heeft het college schriftelijk te
beantwoord.

Bas van
Wakeren

2-2-2021

B11

3162878 - Bestuurlijk
proces planning- en
controlcyclus 2021

Instemmen met de raadsbrief 'Bestuurlijk proces
planning - en controlcyclus 2021'.

Ieder jaar legt het college het (bestuurlijk) procesvoorstel over de
planning- en controlcyclus (Beleidsbegroting, Beleidsrapportages
en Jaarstukken) voor aan de gemeenteraad. Het procesvoorstel is
inmiddels afgestemd met een afvaardiging van de gemeenteraad
en verwoord in de procesbrief.

Mariska ten
Heuw
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Datum

2-2-2021

Nr.

B12

Onderwerp

3179026 Informerende brief
raad over Global Goals

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
De verwachting is dat het jaar 2021, na 2020, weer een bijzonder
jaar gaat worden. De Corona-pandemie heerst nog steeds en dat
heeft ook behoorlijke impact op de planning- en controlcyclus.
Daarnaast worden de financiële middelen bepaald door allerlei
ontwikkelingen in het huidige beleid, zoals het sociaal domein. De
financiële kaders worden met name bepaald door het geld dat de
gemeente van het rijk krijgt, het zogenoemde gemeentefonds.
Voor 2023 en verder gaat het rijk een andere verdeling voor het
gemeentefonds aan gemeenten hanteren, waardoor de gemeente
Hengelo pas op zijn vroegst medio 2021 voorlopig inzicht krijgt
over de financiële kaders, afhankelijk van de (nieuwe)
kabinetsformatie van het rijk. Het nieuwe kabinet gaat dan pas
besluiten over een mogelijke grotere omvang van het
gemeentefonds. Daarom is het college op dit moment
terughoudend met het aandragen van nieuwe beleidsvoorstellen en
wil ze geen externe uitvraag doen aan inwoners, organisaties, etc.
om geen valse verwachtingen te wekken. Het college wil er eerst
voor zorgen en we er vooral eerst voor zorgen om de impact van
de Coronacrisis zo adequaat mogelijk op te vangen, door te blijven
koersen op het ‘behoud van het goede’, door behoud van hetgeen
we hebben gerealiseerd en nog gaan realiseren in onze stad en
hetgeen bijdraagt aan het woon- en werkklimaat.

Het college besluit:
1. De brief met daarin het advies om een politieke
markt te organiseren als onderdeel van het Global
Goals event vast te stellen
2. De brief te sturen naar het presidium
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Sinds januari 2020 is Hengelo een Global Goals gemeente.
Hiermee laten we zien dat we de 17 Global Sustainable
Development Goals omarmen: dat we willen handelen in de geest
van de doelen en er op passende momenten naar verwijzen. We
willen laten zien wat we doen, elkaar inspireren en mensen en
Goals verbinden. Hiertoe hebben we in het kader van een Global
Goals event meerdere activiteiten en acties georganiseerd om de
Global Goals intern onder de aandacht te brengen:
- Aandacht voor de Global Goals in de nieuwjaarsboodschap van
wethouder Bruggink aan de ambtelijke organisatie
- Er wordt nog een filmpje gemaakt voor intranet waarin collega’s
bevraagd worden op wat zij bijvoorbeeld de belangrijkste Global
Goals vinden of wat zij doen om bij te dragen aan de Goals
- Een online bijeenkomst met collega’s voor verdieping en om
kansen te vinden voor 2021
We stellen voor om het beoogde deelevent met de raad vorm te
geven door een gesprek over de Global Goals en hoe we hier in
2021 mee om willen gaan. Wij stellen daarom het presidium voor
om in het kader van de Global Goals en het Global Goals event een
politieke markt te organiseren. Het doel van deze politieke markt
zou dan zijn om in gesprek te gaan over wat we nu doen met de
Global Goals en om de kansen, ideeën en ambities voor 2021 met
elkaar te delen en af te stemmen.

Portef.h.

Claudio
Bruggink

Datum
2-2-2021

Nr.
B13

Onderwerp
3091048 Informerende brief aan
raad inzake wonen en
zorg

Besluit
Het college besluit:
In te stemmen met bijgaande informerende brief
aan de gemeenteraad van Hengelo.

Publieksvriendelijke samenvatting
Onze ambitie op het terrein van wonen en zorg kunnen wij als
gemeente niet alleen bereiken. Er zijn meerdere partners in de
stad die hierin een rol hebben en – ook - nemen. Samen met onze
partners en inwoners zoeken we dan ook naar nieuwe manieren
om aan te sluiten bij de veranderende realiteit op het gebied van
wonen en zorg. De opbrengst van deze gezamenlijke zoektocht is
beschreven in de notitie Wonen en Zorg in Hengelo. Opgaven voor
2019 – 2025 die tijdens de politieke markt van 25 september 2019
besproken is

Portef.h.
Bas van
Wakeren

De raad wordt op de hoogte houden middels een brief over de
ontwikkelingen van het laatste jaar. Aan het eind wordt daarbij
tevens ingegaan op de ontwikkelingen rondom het concept van
het ‘Zorgbuurthuis’.
2-2-2021

B14

3180113 Clientervaringsonderzo
ek Jeugd en Wmo 2019

Het college besluit:
1. De gemeenteraad te informeren over de
uitkomsten van de cliënt ervaringsonderzoeken
Jeugd en Wmo 2019
2. De rapportages en de brief aan de
gemeenteraad ook ter kennisname aan de
Adviesraad Sociaal aan te bieden.

De gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal worden geïnformeerd
over de uitkomst van het clientervaringsonderzoek Jeugd en Wmo
van 2019.

Claudio
Bruggink

2-2-2021

B15

3188266 - Raadsbrief
resultaten reintegratiebeleid en
factsheet instrumenten

Het college besluit:
De bijgevoegde raadsbrief over de resultaten van
het re-integratiebeleid en de factsheet re-integratie
2021 vast te stellen en naar de raad sturen.

Via deze brief informeert het college de gemeenteraad over de
resultaten van het re-integratiebeleid in 2020. Tevens wordt
vooruitgeblikt op de activiteiten in 2021. De brief bevat als bijlage
een overzicht van de instrumenten die we in het kader van reintegratie inzetten.

Mariska ten
Heuw

2-2-2021

B16

3188914 Organisatiebesluit
havenmeesters voor
het havenbedrijf

Het college besluit:
1. Uitvoering te geven aan de in het bestuurlijk
havenoverleg gemaakte afspraken over de
professionalisering en gezamenlijke inzet van de
havenmeesters en de inbedding daarvan in de
organisatie van de gemeente Hengelo met ingang
van 1 april 2021.
2. De formatie ‘havenmeester’ uit te breiden tot
2,95 fte en deze onder te brengen bij de afdeling
Regulering en Toezicht van de sector Fysiek
3. Verdeling van de totale kosten ad € 215.621,-op jaarbasis over de vijf gemeenten geschiedt op
basis van een bij dit voorstel behorende afwijkende
verdeelsleutel met dien verstande dat de
verdeelsleutel wordt herzien op het moment dat
ook de verdeelsleutel van de bedrijfsbegroting
conform de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
wordt herzien (eens per 3 jaar).
4. Het havenbedrijf Twente de deelnemersbijdrage
te laten innen en deze te verrekenen met de
bijdrage van Hengelo aan het havenbedrijf en de

De deelnemende gemeenten in het havenbedrijf Twente 'Port of
Twente' hebben afgesproken de havenmeestersfunctie voor het
hele bedrijf te professionaliseren. De havenmeesters komen in
dienst van de gemeente Hengelo en worden in samenwerking met
de havenmanager integraal ingezet. Voor de inzet van de
havenmeesters sluit de gemeente Hengelo overeenkomsten met de
overige deelnemende gemeenten.

Mariska ten
Heuw
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Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
begroting daarop aan te passen.
5. De opgestelde dienstverleningsovereenkomst en
mandaatbesluit tussen Hengelo en de deelnemende
gemeenten Enschede, Almelo en Hof van Twente,
vast te stellen.
6. De raad te informeren met de bijgevoegde brief.
7. De OR te informeren.

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

2-2-2021

B17

3179842 Raadsvragen over de
menselijke maat
binnen de
participatiewet

Het college besluit:
De raadsvragen over de menselijke maat binnen de
participatiewet te beantwoorden.

De raadsfractie van de PvdA heeft raadsvragen gesteld over de
menselijke maat binnen de participatiewet. Die worden per brief
beantwoord.

Mariska ten
Heuw

2-2-2021

B18

3183108 - Zienswijze
energievisie Borne

Het college besluit:
1. In te stemmen met de zienswijze op de concept
Energievisie aan het college van B&W van de
gemeente Borne

De gemeente Borne heeft in de concept Energievisie
kansenkaarten opgenomen voor wind en zon. De kansenkaarten
van Borne liggen langs de gemeente grenzen van Hengelo. De
gemeente Hengelo werkt samen met gemeente Borne om voor
deze gebieden een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het college
van de gemeente Hengelo dient een zienswijze in om hiermee het
belang van deze samenwerking te onderstrepen.

Claudio
Bruggink

2-2-2021

B19

3187660 - Zienswijze
op windbeleid NOT

- instemmen met de zienswijze op het concept
windbeleid van de NOT gemeenten en het college
van B&W van Dinkelland middels bijgaande brief
hiervan op de hoogte te stellen.

De Noord Oost Twentse gemeenten hebben in hun concept
windbeleid de zoekgebieden voor wind ter inzage liggen. Twee van
de zoekgebieden liggen langs de gemeente grenzen van de
gemeente Hengelo en hebben invloed op grond gebied van
Hengelo. Eén zoekgebied ligt langs de A1 en sluit aan bij de
ruimtelijke visie van Hengelo om de zoekgebieden voor wind
zoveel aan te laten sluiten bij de infrastructuur van Rijkswegen.
Het andere zoekgebied ligt ten noorden van Hengelo dat Hengelo
minder geschikt vindt voor wind vanwege het open agrarisch
landschap. Daarom dient het college hierop een zienswijze in bij
het college van de gemeente Dinkelland.

Claudio
Bruggink

2-2-2021

B20

3191554 - Brief aan de
raad over gewijzigde
Bestuursovereenkomst
(BOK)

Het college besluit:
De gemeenteraad per brief te informeren over
aanpassingen in de Bestuursovereenkomst SES
Twente

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente heeft eind 2020 de
gemeenteraden ter informatie een Bestuursovereenkomst over
Sociaal Economische Structuurversterking toegezonden. Bij nader
inzien zijn daar enkele wijzigingen in doorgevoerd. Met deze brief
wijst het college de gemeenteraad op die wijzigingen en wordt de
gemeenteraad een herziene versie van de overeenkomst
voorgelegd.

Claudio
Bruggink

2-2-2021

B21

3190934 Informerende brief aan
de Raad inzake
intentieovereenkomst
academie FC Twente /
Heracles

de raad met bijgevoegde brief te informeren over
de intentieovereenkomst voetbalacademie FC
Twente/Heracles.

De FC Twente / Heracles Academie en de gemeente zijn
voornemens om op korte termijn een intentieovereenkomst aan te
gaan waarin partijen zich eraan committeren om het komende half
jaar een gezamenlijke toekomstvisie op te stellen voor het
sportpark. Het college heeft dit aan de raad bekendgemaakt.

Claudio
Bruggink
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Datum
26-1-2021

Nr.
A01

Onderwerp
3169793 Raadsvragen over
WarmtenetEnergievoorziening
Watertorenpark

Besluit
Het college besluit:
De raadsvragen van Lokaal Hengelo over
"Warmtenet-Energievoorziening Watertorenpark"
schriftelijke te beantwoorden.

Publieksvriendelijke samenvatting
Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over WarmtenetEnergievoorziening Watertorenpark. het college heeft deze
raadsvragen per brief beantwoord.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

26-1-2021
1 week
niet
openbaar

---

3166827 - Bezwaar
tegen besluit
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
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.

Bas van
Wakeren

26-1-2021
1 week
niet
openbaar

---

3166001 - 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
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.

Bas van
Wakeren

26-1-2021
1 week
niet
openbaar

---

3160640 - Bezwaar
tegen besluit
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
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.

Bas van
Wakeren

26-1-2021
1 week
niet
openbaar

---

3157666 - Bezwaar
tegen besluit
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 restafval. Het college was bevoegd
hiertegen handhavend op te treden. De commissie is van 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.

Bas van
Wakeren
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Datum
26-1-2021
1 week
niet
openbaar

Nr.
---

Onderwerp
3152306 - Bezwaar
tegen beschikking
bestuursdwang afval

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

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
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 bezwaarde terecht is
aangemerkt 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.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

