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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente 

Hengelo dinsdag 2 maart 2021 

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

Eshuis (gemeentesecretaris), Van den Reek (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

Afwezig: 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

2-3-2021 A02 3188272 - Financiële 
weerbaarheid/algemen
e reserve 

Het college besluit: 
In te stemmen met de raadsbrief 'Financiële 
weerbaarheid/algemene reserve' 

Aanleiding voor de raadsbrief en de aankomende politieke markt 
van 30 maart ligt met name in de behandeling van de 
Beleidsbegroting 2021-2024 vorig jaar, waarin in de gemeenteraad 
nadrukkelijk naar voren kwam dat er behoefte was aan nieuw 
beleid, maar hiervoor geen financiële begrotingsruimte beschikbaar 
was. De gepresenteerde ontwikkeling van de algemene reserve in 
relatie tot het benodigd weerstandsvermogen bracht in de 
gemeenteraad echter de vraag naar boven of deze in de komende 
Kadernota 2022-2025 een dekkingsbron voor nieuw beleid kan 
zijn. Met de raadsbrief en de bijgevoegde notitie als voorbereiding 
op de politieke markt wordt de gemeenteraad geïnformeerd over 
het huidige financieel beleid omtrent het weerstandsvermogen en 
de algemene reserve. Deze zijn in de notitie aangevuld met 
(vernieuwde) inzichten van buitenaf, zoals de provincie en de VNG. 
Aan de hand van het huidige gemeentelijk beleid en andere 
beschikbare meetinstrumenten wordt een mogelijk vertrekpunt 
gegeven hoe we naar het weerstandsvermogen kunnen kijken. 

In de politieke markt wordt besproken of het huidige beleid 
omtrent het weerstandsvermogen en algemene reserve nog steeds 
van kracht kan blijven of dat dit aanpassing behoeft. Om dit 
gesprek te faciliteren stelt het college in de raadsbrief vooraf 
vragen aan de raadsfracties over het beschikbaar 
weerstandsvermogen, de invulling van het begrip vrij aanwendbare 
reserves, de mogelijke aanscherping van de normen voor het 
weerstandsratio en de algemene reserve en of er nog aanvullende 
normen van belang zijn voor de bepaling van de financiële 
weerbaarheid.  

Het uiteindelijk resultaat van de politieke markt is dat er een 
gedeeld inzicht komt bij het college en de gemeenteraad ten 
aanzien van het huidige beleid en het krijgen van input hoe we om 
moeten gaan met de algemene reserve in het 
besluitvormingsproces van de Kadernota 2022-2025. 

Mariska ten 
Heuw 

2-3-2021 B01 3195002 - Jaarplan 
Binnenstad 2021 

Het college besluit: 
1. Het Jaarplan Binnenstad 2021 en de
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
2. De raad middels bijgevoegde informerende brief
hierover te informeren. 

De programmaorganisatie maakt jaarlijks een jaarplan waarin 
wordt aangegeven welke activiteiten in het komende jaar zijn 
gepland en welke middelen daar globaal voor nodig zijn. Tevens 
wordt daarin terug geblikt op het jaarplan van het voorgaande 
jaar. 

Gerard Gerrits 
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2-3-2021  B02 3190970 - Besluit 
m.b.t. kindinclusie; het 
betrekken van 
kinderen bij beleid en 
uitvoering 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het adviesrapport m.b.t. 
kindinclusie in Hengelo. 
2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak om 
kinderen structureel een stem te geven. 
3. In te stemmen met bijgaande informerende 
raadsbrief 

In Hengelo willen we ook onze jonge inwoners graag meer en 
beter betrekken bij het werk en beleid van de gemeente Hengelo. 
Een betere wereld begint bij betere beslissingen. Kinderen kunnen 
volwassenen bij hun beslissingen helpen, doordat zij anders kijken 
en anders denken. Over tien jaar zijn kinderen van nu (bijna) 
volwassen. Als volwassenen en kinderen nu samen de 
maatschappij vormgeven, worden oplossingen innovatiever en 
duurzamer en voelt iedereen zich nu én de toekomst (meer) 
betrokken. Samen de Missing Chapter foundation hebben we 
gezocht naar de beste manier om kinderen te betrekken. Dat 
hebben we gedaan door actief in gesprek te gaan met kinderen uit 
groep 8 over het thema klimaatadaptatie. Op basis van de 
ervaringen die hiermee zijn opgedaan, heeft de gemeente een 
werkwijze vastgesteld om kinderen vanaf nu structureel te gaan 
betrekken.  
 
Per jaar kiezen we drie thema’s om met kinderen over in gesprek 
te gaan (i.v.m. corona zijn dat in 2021 twee thema's). Een jaarlijks 
terugkerend thema is ‘vrijheid’, in het verlengde van de adoptie 
van het herdenkingsmonument. Dialoogleiders van de gemeente 
gaan met basisschoolkinderen uit groep 7/8 van verschillende 
scholen in gesprek over deze belangrijke thema's om zo de ideeën 
van kinderen op te halen. En met die ideeën gaat de gemeente dan 
ook aan de slag.  
 

Sander 
Schelberg 

2-3-2021  B04 2394199 - Besluit 
naamgeving 
Brouwerijterrein 

Het college besluit: 
In Berflo Es Noord, het Brouwerijterrein: 
In te trekken: Brouwerijstraat (straatcode 1522), 
onderschrift: 'Naar de hieraan gelegen Hengelose 
Bierbrouwerij' en op de oorspronkelijk vastgestelde 
locatie: Mouterij (straatcode 5930), onderschrift: 
'Deel van de brouwerij waar Mout gemaakt wordt'. 
Verder een deel van het oorspronkelijk 
vastgestelde Meijlingplein (straatcode 5701), 
onderschrift: 'Mede-oprichter Hengeloosche Stoom-
Beiersch-Bierbrouwerij Meijling & Bartelink (1845 -
1921)' in te trekken. 
Een en ander zoals aangegeven op 
tekeningnummer 41220.  
Vast te stellen: Brouwerij (straatcode 1523), 
onderschrift: 'Naar de voormalige Hengelose 
Bierbrouwerij' voor het deel in het verlengde van 
de reeds vastgestelde naam Brouwerij. 
Meijlingplein (straatcode 5701), onderschrift: 
'Mede-oprichter Hengeloosche Stoom-Beiersch-
Bierbrouwerij Meijling & Bartelink (1845 -1921)', in 
het verlengde en naast het bestaande deel van het 
Meijlingplein, Mouterij (straatcode 5930), 
onderschrift: 'Deel van de brouwerij waar Mout 
gemaakt wordt', voor het nieuw aan te leggen 

In verband met ontwikkelingen op het Brouwerijterrein wordt 
voorgesteld om hier de oude vastgestelde naamgeving in te 
trekken en de namen volgens het nieuwe plan vast te stellen. 

Gerard Gerrits 
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gedeelte nabij het Meijlingplein en de 
Twekkelerweg.  
Daarnaast wordt in verband met de aanleg van de 
F35 de geometrie van de bestaande straten 
Twekkelerweg (straatcode 8470), zonder 
onderschrift, Twekkelerplein (straatcode 8460), 
zonder onderschrift, Watertorenlaan (straatcode 
8890), zonder onderschrift, Waarbekenweg 
(straatcode 8830), zonder onderschrift en 
Parallelweg LS (straatcode 6590), zonder 
onderschrift voor dit gedeelte opnieuw vastgelegd.  
Een en ander zoals aangegeven op 
tekeningnummer 21221. 
 

2-3-2021  B05 3181238 - 
Toestemming vormen 
bestemmingsreserve 
Metropool 

Het college besluit: 
In te stemmen met het verzoek van Metropool voor 
het vormen van de bestemmingsreserves van 
€420.000,- ten behoeve van het opvangen van 

tekorten die in 2021 en 2022 ontstaan door de na-
ijleffecten van de coronamaatregelen van de 
rijksoverheid. 
 

Metropool heeft toestemming gevraagd voor het vormen van de 
bestemmingsreserve ten behoeve van het opvangen van tekorten 
die in 2021 en 2022 ontstaan door de na-ijleffecten van de 
coronamaatregelen van de rijksoverheid. Het college heeft 

daarmee ingestemd. 

Bas van 
Wakeren 

2-3-2021  B06 3010312 - 
Beleidsregels 
Terugvordering 
gemeente Hengelo 
2020 

Het college besluit: 
1.De Beleidsregels Terugvordering gemeente 
Hengelo 2021 vast te stellen. 
2.De beleidsnotitie Terugvordering uit 2004 in te 
trekken.. 

In 2020 is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) 
gewijzigd. Dit is aanleiding de beleidsregels over terugvordering 
van schulden aan de gemeente aan te passen.  
Voor de terugvordering zijn in 2004 regels gemaakt in de 
beleidsnota 'Terugvordering’. Deze regels golden voor teveel en 
ten onrechte verstrekte uitkeringen van de gemeente. De 
uitgangspunten van de terugvordering wijzigen niet. Deze worden 
nu in beleidsregels opnieuw beschreven. Verder voldoen de regels 
nu aan de eisen van het vernieuwde Bijstandsbesluit zelfstandigen, 
aan de eisen van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening en 
sluit aan bij de regels van de beslagvrije voet met ingang van 1-1-
2021.    

Mariska ten 
Heuw 

2-3-2021  B07 3167803 - Indexering 
toeslagen IIT en IST 
2021 

Het college besluit: 
1. De hoogte van de bedragen aan Individuele 
Inkomenstoeslag voor 2021 indexeren en 
vaststellen.  
2. Met ingang van 1-1-2021 bedraagt de jaarlijkse 
toeslag voor een alleenstaande € 360,00, voor een 
alleenstaande ouder € 459,00 en voor een 
echtpaar € 511,00. 
3. De individuele studietoeslag niet verhogen. 
 

De hoogte van de bedragen aan Individuele Inkomenstoeslag 
moeten we één keer per jaar aanpassen aan de gestegen prijzen. 
Voor 2021 gebeurt dat met een percentage van 2,3. Met ingang 
van 1-1-2021 bedraagt de inkomenstoeslag per jaar voor een 
alleenstaande € 360,00, voor een alleenstaande ouder € 459,00 en 
voor een echtpaar € 511,00. 
De individuele studietoeslag wordt niet verhoogd, omdat vanaf juli 
2021 de landelijke overheid de hoogte gaat bepalen. 

Mariska ten 
Heuw 

2-3-2021  B08 3189075 - Brief van 
college aan 
gemeenteraad over 
situatie Veilig Thuis 
Twente 

Het college besluit: 
De gemeenteraad infomeren over de huidige stand 
van zaken binnen Veilig Thuis Twente door middel 
van de bijgevoegde brief.  

Veilig Thuis Twente kampte in januari 2020 met een grote 
wachtlijst waardoor geen tijdige hulpverlening geboden kon 
worden in situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 
gemeenteraad werd hierover door het college geïnformeerd.. Er 
zijn in 2020 maatregelen genomen, waardoor de wachtlijst geheel 

Claudio 
Bruggink 
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is weggewerkt en er is gekeken naar maatregelen die een 
dergelijke situatie in de toekomst moeten voorkomen. Het college 
wil de raad informeren over de genomen maatregelen en de 
verbeterde situatie bij VTT. 
 

2-3-2021  B09 2394968 - Besluit 
intrekken naamgeving 
IJsvogel en 
Koninginnepage, 
gewijzigd beloop 
Koolwitje en 
Dagpauwoog 
vaststellen 

Het college besluit: 
In Elsbeek: 
In te trekken: IJsvogel (straatcode 9515), zonder 
onderschrift. 
Een en ander zoals aangegeven op 
tekeningnummer 41230 
In Broek Oost: 
In te trekken: Koninginnepage (straatcode 4612), 
zonder onderschrift en met een gewijzigd beloop 
vast te stellen: Dagpauwoog (straatcode 1908), 
zonder onderschrift en  Koolwitje (straatcode 
4614), zonder onderschrift. 
Een en ander zoals aangegeven op 

tekeningnummer 41222 en 41227. 
In Dalmeden: 
Vast te stellen: Loevestein (straatcode 5253), 
zonder onderschrift, voor het verlengde van de 
Loevestein vanaf Muiderslot en de ruimte rondom 
de nieuw te realiseren woningen . 
Een en ander zoals aangegeven op 
tekeningnummer 41232. 
 

Voorgesteld wordt: 
In Elsbeek een straatnaam in te trekken van een straat die niet 
gerealiseerd wordt.  
In Broek Oost een naam in te trekken en twee namen met een 
gewijzigd beloop vast te stellen in verband met een gewijzigd plan. 
In Dalmeden het verlengde van een straat te benoemen bij een 
reeds vaststelde straatnaam. 

Gerard Gerrits 

2-3-2021  B10 3147983 - 
Overeenkomst ter 
voorkoming bouw 
tweede woning 

Het college besluit: 
aan te gaan de bij dit besluit behorende 
overeenkomst inzake uitsluiten bouw tweede 
woning op het perceel Landmansweg 93. 

De initiatiefnemer heeft gevraagd om een nieuwe woning te mogen 
bouwen op het perceel Landmansweg 93. De gemeente wil hieraan 
meewerken door middel van een projectbesluit, mits de bouw van 
een tweede woning op het perceel contractueel is uitgesloten. 
Daarin voorziet bijgaande overeenkomst.  
 

Gerard Gerrits 

2-3-2021  B11 3188381 - Benoeming 
schadebeoordelingsco
mmissie planschade 

Het college besluit: 
in te stemmen met de benoeming van mr. T.A.P. 
Langhout en de herbenoeming van de heer P.M.W. 
Schiphorst als leden van de vaste 
schadebeoordelingscommissie planschade.  
 

Met de benoeming van mr T.A.P. Langhout wordt voorzien in de 
vacature die is ontstaan door het vertrek van mw. mr. A. Eshuis. 
De heer P.M.W. Schiphorst stemt in met herbenoeming.  
Beiden zijn zeer deskundig op het terrein van planschade 

Gerard Gerrits 

2-3-2021  B12 3196146 - Planschade 
verhaalsovereenkomst

en met TenneT 

Het college besluit: 
Aan te gaan met TenneT de bij dit voorstel 

behorende planschadeverhaalsovereenkomsten 
terzake van de projecten “aanleg 110 kV leiding 
Hengelo Weideweg – Hengelo Oele” en “renovatie 
hoogspanningsverdeelstation Weideweg Hengelo” 

TenneT heeft twee projecten in voorbereiding. Het gaat om het 
renoveren van het hoogspanningsverdeelstation aan de 

Slachthuisweg en het aanleggen van een ondergrondse 110 kV 
kabel tussen de stations Weideweg en Oele.  
TenneT heeft de gemeente gevraagd om dit planologisch mogelijk 
te maken. De gemeente is bereid dit te doen, mits TenneT 
eventuele planschade aan de gemeente vergoedt. Tennet verklaart 
zich hiertoe bereid in de bij dit besluit behorende 
planschadeverhaalsovereenkomsten. 
 
 

Mariska ten 
Heuw 
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2-3-2021  B13 3191328 - Anterieure 
overeenkomst Rood-
voor-Rood 
Eetgerinksweg Beckum 

Het college besluit: 
aan te gaan de bij dit besluit behorende anterieure 
overeenkomst project Eetgerinksweg Beckum 
(roodvoorrood) 

De initiatiefnemer sloopt landschapsontsierende agrarische 
bedrijfsbebouwing en verkrijgt ter compensatie een 
woningbouwbestemming op zijn perceel aan de Eetgerinksweg. Dit 
is in overeenstemming met het gemeentelijk beleid neergelegd in 
de Woonvisie en het bestemmingsplan Veegplan 2014. 
 

Gerard Gerrits 

2-3-2021  B14 3203334 - Subsidie 
uitvoeringsregel 
bewonersparticipatie 
2021 

1. De 'Subsidieregel bewonersparticipatie 2021' 
vast te stellen.  
2. Het 'Aanvraagformulier buurtbonnen 2021' vast 
te stellen.  
3. Het 'Aanvraagformulier subsidie 
bewonersparticipatie 2021' vast te stellen.  

Net als in 2020 ontvangen alle bewonersorganisaties een 
basissubsidie voor communicatie-, vergader- en 
administratiekosten en een subsidie voor het organiseren van 
wijkbrede activiteiten. Voor ongeorganiseerde bewoners(groepen) 
is opnieuw het buurtbonnenbudget beschikbaar. De regeling is na 
overleg met alle erkende bewonersorganisaties ongewijzigd ten 
opzichte van 2020. Verdeling vindt plaats op basis van inwonertal. 
In verband met corona is de looptijd van de buurtbonnenregeling 
verlengd tot 15 december 2021.  
 

Bas van 
Wakeren 

2-3-2021  B15 3196579 - Van Grijs 
naar Groen - 
tussentijdse evaluatie 

De raad met een brief te informeren over de stand 
van zaken van het project ‘Van Grijs naar Groen’.  

In 2020 is het project 'Van Grijs naar Groen' gestart in de wijken 
Woolde en Noord.  
Inwoners kregen in deze wijken de mogelijkheid om mee te 
denken waar en hoe de vergroening in hun wijk zou moeten 
plaatsvinden. Het college informeert de raad  in een brief over de 
stand van zaken van het project.  
 

Mariska ten 
Heuw 

2-3-2021  B16 3197069 - Brief aan de 
gemeenteraad inzake 
2e rapportage pilot 
evaluatie indicatie 
Wmo 

Het college besluit: 
1. niet een structureel extra evaluatiemoment in te 
voeren voor cliënten met ondersteunende 
begeleiding. 
2. de gemeenteraad informeren over de uitkomst 
van dit deel van de pilot. 
 

Het college besluit op basis van de uitkomsten van een pilot geen 
extra evaluatiemoment in te voeren bij cliënten met een indicatie 
voor begeleiding in aanvulling op de gebruikelijke momenten van 
evaluatie zoals bijvoorbeeld bij een herindicatie.  

Bas van 
Wakeren 

2-3-2021  B17 3202724 - Informeren 
raad Regionaal 
Warmtenet 

De raad met een brief informeren dat een coalitie 
van gemeente Almelo, Borne, Hengelo, Enschede, 
Oldenzaal en Haaksbergen en een consortium van 
Twence, Cogas en Ennatuurlijk de mogelijkheden 
verkennen voor het ontwikkelen van een regionaal 
warmtenet als onderdeel van de Regionale 
Energiestrategie Twente (RES-T). 

Ín de concept Regionale Energiestrategie Twente is één van de 
bouwstenen een regionaal warmtenet om de beschikbare 
warmtebronnen te benutten voor het aardgasvrij maken van 
woningen en gebouwen in de stedenband van Twente. In de 
opstap naar de RES-T 1.0 verkennen een coalitie van zes Twentse 
gemeenten: Almelo, Borne, Hengelo, Enschede, Oldenzaal en 
Haaksbergen en een consortium van Twence, Cogas en 
Ennatuurlijk de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een 
regionaal warmtenet. 
 

Claudio 
Bruggink 

2-3-2021  B18 3195703 - 
Raadsvragen over 
thuisonderwijs en 
Kindpakket 

Het college besluit:  
de vragen van Lokaal Hengelo inzake 
thuisonderwijs en Kindpakket te beantwoorden  
door middel van bijgaande brief.. 

De vragen van Lokaal Hengelo over thuisonderwijs en het 
KIndpakket worden door het college met bijgevoegde brief 
beantwoord.  

Mariska ten 
Heuw 

2-3-2021  B19 3197853 - 
Raadsvragen over het 
indienen van 
schriftelijke vragen 

Instemmen met beantwoording van de 
raadsvragen van de fractie van Lokaal Hengelo 
door middel van 
bijgaande brief. 
 
 

De fractie van Lokaal Hengelo heeft het college vragen gesteld 
naar over het indienen van schriftelijke vragen. 
Het college beantwoordt de vragen door middel van bijgaande 
brief. 

Sander 
Schelberg 
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2-3-2021  B20 3198867 - 
Raadsvragen over 
vragen stellen aan het 
college 

Het college besluit: 
In te stemmen met beantwoording van de 
raadsvragen van lid Janssen door middel van 
bijgaande brief. 
 

Raadslid Janssen heeft het college vragen gesteld naar over het 
indienen van schriftelijke vragen. 
Het college beantwoordt de vragen door middel van bijgaande 
brief. 

Sander 
Schelberg 

2-3-2021  B21 3193097 - 
Raadsvragen over 
Jeugdzorg 

Het college besluit: 
De raadsvragen over landelijk onderzoek naar de 
tekorten in de jeugdhulp met bijgevoegde brief te 
beantwoorden. 
 

Het college heeft raadsvragen over landelijk onderzoek naar de 
tekorten in de jeugdhulp beantwoord. 

Claudio 
Bruggink 

2-3-2021  B22 3195328 - 

Raadsvragen over 
huurders 
corporatiewoningen 
met meerdere 
woningen 
 

Het college besluit: 

De raadsvragen van de PvdA over  huurders 
corporatiewoningen met meerdere woningen te 
beantwoorden. 

Het college heeft de raadsvragen van de PvdA over  huurders 

corporatiewoningen met meerdere woningen schriftelijk 
beantwoord. 

Bas van 

Wakeren 

2-3-2021  B23 3193085 - 
Raadsvragen over 
algoritmes bij 
opsporing fraude of 
gevaar discriminatie 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen over het gebruik van algoritmes bij 
het opsporen van fraude conform bijgaande brief te 
beantwoorden.  

Het college heeft de vragen van de CDA-fractie over het gebruik 
van algoritmes bij het opsporen van fraude beantwoord.  

Mariska ten 
Heuw 

2-3-2021  B24 3185219 - 
Raadsvragen over 
ondergrondse opslag 
radioactief afval regio 

Het college besluit: 
De schriftelijke vragen van de PvdA over 
ondergrondse opslag radioactief afval grensregio 
vast te stellen. 

De PvdA heeft schriftelijke gesteld over ondergrondse opslag van 
radioactief afval in de grensregio. Het college heeft deze vragen 
schriftelijk beantwoord. 

 

23-02-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3178360 - 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 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 

23-02-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3177782 - 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 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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23-02-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3176769 - 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 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 

23-02-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3171691 - Bezwaar 
tegen bestuursdwang 
afvaldump 
Goudenregenstraat 

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 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 

23-02-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3170165 - 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 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 

23-02-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3169932 - 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 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 

23-02-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3169924 - 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 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 

Bas van 
Wakeren 
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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.  
 

23-02-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3168515 - 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 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 

23-02-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3168457 - 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 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 

 
 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


