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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 23 februari 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. 

23-2-2021  A02 3199597 - Stand van 
zaken wederopbloei 

Informatiebrief over de stand van zaken 
wederopbloei naar de raad sturen 

Via dit bericht informeren we de raad over de uitvoering van de 
motie, de impact van de voortdurende crisis op het 
verenigingsleven en een doorkijk naar het mogelijke vervolg. 
 

Claudio 
Bruggink 

23-2-2021  B01 3158402 - Verordening 
op het financiële beleid 
en beheer van de 
gemeente Hengelo 
(2021) 

Het college besluit: 
1. Het Twentse Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
vast te stellen per 1-1-2021, onder voorbehoud dat 
de gemeenteraad de bevoegdheid tot vaststelling 
van dit beleid aan het college van B en W delegeert 
via de (nieuwe) Verordening op het financiële 
beleid;  
2. Het Intern Protocol bij het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid vast te stellen per 1-1-2021. 
3. de gemeenteraad via het bijgaande 
raadsvoorstel te informeren over het door het 
college van B en W vastgestelde inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 
 
De gemeenteraad voor te stellen: 
1. de Financiële Verordening gemeente Hengelo 
2021 vast te stellen;  
2. het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 in te 
trekken;  

De aanleiding om de Verordening op het financiële beleid en 
beheer van de gemeente Hengelo (ook wel Financiële Verordening 
genoemd) te wijzigen is tweeledig:  
1. Het laten vervallen van de paragraaf Investeringen in de 
Beleidsbegroting en Jaarstukken i.v.m. de gewijzigde opzet van 
het programmaplan; 
2. Het delegeren van de bevoegdheid aan het college van B en W 
met betrekking tot het beleid en de interne regels voor de inkoop 
en de aanbesteding van goederen, werken en diensten. 
 
Met ingang van de Beleidsbegroting 2020 maken de investeringen 
onderdeel uit van de begrotingsprogramma's (programmaplan). 
Daardoor kan de paragraaf Investeringen vervallen.  
 
De gemeenteraad heeft op 28 mei 2014 het huidige inkoop- en 
aanbestedingsbeleid vastgesteld (zaaknummer 1013670). Door 
veranderde wet- en regelgeving moet dit beleid worden herzien. 
Met de 14 Twentse gemeenten, Regio Twente en de 
Veiligheidsregio Twente (VRT) is bestuurlijk een uniforme, 
regionale herziening overeengekomen, waarbij het herziene 
inkoop- en aanbestedingsbeleid zal worden vastgesteld door het 
college van B en W of Dagelijks Bestuur. Alleen gemeente Hengelo 
en Almelo moeten dit beleid nog laten vaststellen.  

 
Nieuw beleid dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld, dient 
opgenomen te worden in het normenkader. In het verleden is het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid niet opgenomen geweest in het 
normenkader. Gevolg van het vaststellen van het uniforme beleid 
door de raad, is dat het daardoor onbedoeld wordt betrokken in de 
rechtmatigheidsverantwoording. Onze accountant (PWC) heeft het 
advies gegeven het inkoopbeleid – in lijn met de andere Twentse 
gemeenten – vast te laten stellen door het college van B en W. Met 
de voorliggende aanvulling op de Verordening op het financiële 
beleid en beheer van de gemeente Hengelo geven we hier invulling 
aan.  

Mariska ten 
Heuw 

23-2-2021  B02 3190850 - Instemmen met de beantwoording van de Tijdens de politieke markt d.d. 26 januari 2021 is het plan van Gerard Gerrits 
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Raadsvragen m.b.t. 
omgevingsvisie 
Binnenstad en Hart van 
Zuid - Plan van Aanpak 

raadsvragen van Lokaal Hengelo over het plan van 
aanpak voor de omgevingsvisie Binnenstad en Hart 
van Zuid door middel van deze brief. 

aanpak voor de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid als 
hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 februari 
2021. Op 27 januari 2021 ontvingen wij raadsvragen van Lokaal 
Hengelo over het plan van aanpak. In de raadsvergadering is het 
plan van aanpak vastgesteld door de gemeenteraad (3164848).  
 
Deze brief geeft antwoord op de door Lokaal Hengelo gestelde 
vragen. 
 

23-2-2021  B03 3170202 - Deelname 
aan het Schone Lucht 
Akkoord3170202 

Het college besluit om deel te nemen aan het 
Schone Lucht Akkoord en de gemeenteraad 
hierover te informeren middels bijgaande 
raadsbrief. 

Het Schone Lucht Akkoord is een bestuursakkoord waarin het Rijk 
en alle deelnemende partijen streven naar een permanente 
verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland om 
gezondheidswinst voor iedereen in Nederland te realiseren. 
Gemeente Hengelo heeft besloten om deel te nemen aan het 
Schone Lucht Akkoord. 
 

Claudio 
Bruggink 

23-2-2021  B05 3185623 - 
Raadsvragen over het 
Schone Lucht Akkoord 
 

Het college stemt in met bijgevoegde 
beantwoording van de raadsvragen. 

 Claudio 
Bruggink 

23-2-2021  B07 3189475 - 
Raadsvragen over 
digitale 
toegankelijkheid 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen over digitale toegankelijkheid van 
de ChristenUnie per brief te beantwoorden.  

De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over digitale 
toegankelijkheid. Het college heeft die brief beantwoord.  

Claudio 
Bruggink 

23-2-2021  B08 3190716 - 
Raadsvragen over RES-
T Beter een goede buur 

Het college besluit: 
De raadvragen van de VVD over het indienen van 
zienswijzen op zoeklocaties van de buurgemeenten 
te beantwoorden.  

De VVD heeft raadvragen gesteld over het indienen van 
zienswijzen op de zoeklocaties van buurgemeenten. Ook gemeente 
Hengelo heeft zienswijzen ingediend op de energievisie van de 
gemeente Borne en het windbeleid van de NOT gemeenten, 
waarbij een uitnodiging wordt gedaan om de landschappelijke 
visies op in die gebieden naast elkaar te leggen om tot een 
heroverweging te komen over die gebieden.  
 

Claudio 
Bruggink 

23-2-2021  B09 3191964 - 
Raadsvragen over 
standplaatsenbeleid 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de ChristenUnie over het 
standplaatsenbeleid te beantwoorden middels 
bijgevoegde antwoordbrief. 
 

De fractie van de ChristenUnie heeft raadsvragen gesteld over het 
standplaatsenbeleid. Deze zijn door het college beantwoord. 

Gerard Gerrits 

23-2-2021  B11 3195840 - 
Raadsvragen over 
Participatie co-
creatieproces 
marktplein 
 

In te stemmen met de beantwoording van de 
vragen van de heer Capelle en deze ter 
kennisname aan de raad te zenden. 

Door raadslid Capelle zijn vragen gesteld over het proces met 
betrekking tot het Marktplein. Deze zijn beantwoord door het 
college. 

Bas van 
Wakeren 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B01 3196196 - Verlenen 
omgevingsvergunning 
voor 25 
zorgappartementen 
Steenmeijerstraat 4 

Het college besluit: 
1. De aangevraagde omgevingsvergunning voor 
het veranderen van een kantoor naar 25 
zorgappartementen te verlenen; 
2. De indieners van een reactie te informeren 
inclusief de bijgaande reactienota; 

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen 
van een kantoor naar 25 zorgstudio's/appartementen. De aanvraag 
is beoordeeld op de wettelijke vereisten. Het plan voldoet niet aan 
het bestemmingsplan, omdat Wonen niet is toegestaan op deze 
locatie. De voorziening is wel passend in de notitie Wonen met 
zorg en ook in andere beleidsdocumenten. Aangezien er sprake is 

Gerard Gerrits 
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3. De omwonenden middels bijgaande brief te 
informeren; 
4. De gemeenteraad middels bijgaande brief te 
informeren. 
 

van een goede ruimtelijke ordening, heeft het college de 
gevraagde omgevingsvergunning verleend. 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B06 3195943 - Volmacht 
inkoop leerroutes 
inburgering aan 
gemeente Enschede 

Het college besluit:  
 In te stemmen met de volmacht aan de gemeente 
Enschede voor de regionale inkoop van de B1- en 
de onderwijsleerroute voor het nieuwe 
inburgeringstel voor de gemeente Hengelo en 
daarmee tevens voor de gemeente Haaksbergen.  

Op 1 januari 2022 komt er een nieuwe inburgeringswet. 
Gemeenten krijgen meer taken en moeten zich goed voorbereiden. 
Een van die taken is zorgen dat inburgeraars taallessen kunnen 
volgen die bij hun capaciteiten past. Taal is belangrijk om mee te 
kunnen doen in de samenleving. Er zijn drie routes. De Twentse 
gemeenten werken samen aan de inkoop van die routes. De 
gemeente Enschede gaat de inkoop van twee taalroutes uitvoeren 
voor de 14 Twentse gemeenten.  
 

Claudio 
Bruggink 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B07 3196976 - 
Informerende brief 
inzake vestiging Tactus 
in Hengelo 
 

Het college besluit: 
Instemmen met bijgaande informerende brief aan 
de gemeenteraad van Hengelo. 
  

Tactus Verslavingszorg is voornemens een woonzorgvoorziening 
voor inwoners met verslavingsproblematiek op het 
Gezondheidspark in Hengelo te realiseren. Middels een brief wordt 
de gemeenteraad hierover geïnformeerd. 

Bas van 
Wakeren 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3175528 - Bezwaar 
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 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3175424 - 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 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3174753 - 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 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 

  Bas van 
Wakeren 
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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.  

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3173099 - 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 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 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3173067 - 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 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 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3169719 - Bezwaar 
tegen besluit 
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 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 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3169650 - Bezwaar 
tegen besluit intrekken 
verkeersbesluit blauwe 
zone Beckumerstraat 

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 intrekken van het 
verkeersbesluit tot het instellen van een blauwe zone in de 
Beckumerstraat. De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast 
dat het college terecht een onderzoek heeft gedaan naar de 
parkeerdruk, en dat - mede als gevolg van de coronacrisis - op dit 

moment geen sprake is van een te hoge parkeerdruk. Om die 
reden is de commissie van mening dat het verkeersbesluit terecht 
en op goede gronden is ingetrokken. De commissie adviseert het 
bezwaar ongegrond te verklaren het bestreden besluit in stand te 
laten. Het college heeft conform dit advies besloten. 

Gerard Gerrits 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3166470 - Bezwaar 
tegen besluit 
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 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 

Bas van 
Wakeren 
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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.  

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3166462 - Bezwaar 
tegen besluit 
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 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 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3161684 - Bezwaar J. 
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 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 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3159976 - Bezwaar 
tegen besluit 
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 de opgelegde last onder 
bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal. 
Bezwaarmaker vermoedt dat hij en zijn vrouw voor één afvalzak 
beide een beschikking hebben ontvangen. 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.  De commissie stelt bovendien vast dat de 
beschikkingen betrekking hebben op overtredingen die op 
verschillende data en tijdstippen hebben plaatsgevonden. 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 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3152733 - Bezwaar 
tegen intrekken 
verkeersbesluit blauwe 
zone Dikkersplein 

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 intrekken van het 
verkeersbesluit tot het instellen van een blauwe zone rond het 
Dikkersplein. De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat 
het college terecht een onderzoek heeft gedaan naar de 

parkeerdruk, en dat - mede als gevolg van de coronacrisis - op dit 
moment geen sprake is van een te hoge parkeerdruk. Om die 
reden is de commissie van mening dat het verkeersbesluit terecht 
en op goede gronden is ingetrokken. De commissie adviseert het 
bezwaar ongegrond te verklaren het bestreden besluit in stand te 
laten. Het college heeft conform dit advies besloten. 

Gerard Gerrits 

16-2-2021  
1 week 

niet 

--- 3148121 - Bezwaar 
tegen besluit tot 
intrekken blauwe zone 

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

Bezwaarmaker is het niet eens met het intrekken van het 
verkeersbesluit tot het instellen van een blauwe zone rond het 
Dikkersplein. De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat 

Gerard Gerrits 
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openbaar Dikkersplein laten. het college terecht een onderzoek heeft gedaan naar de 
parkeerdruk, en dat - mede als gevolg van de coronacrisis - op dit 
moment geen sprake is van een te hoge parkeerdruk. Om die 
reden is de commissie van mening dat het verkeersbesluit terecht 
en op goede gronden is ingetrokken. De commissie adviseert het 
bezwaar ongegrond te verklaren het bestreden besluit in stand te 
laten. Het college heeft conform dit advies besloten. 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3100320 - Bezwaar 
tegen 
parkeerschijfzone 
Dikkersplein eo 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften niet-
ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarde was het niet eens instellen van een parkeerschijfzone 
(blauwe zone) op het Dikkersplein en omgeving en het besluit tot 
het instellen van een parkeerschijfzone (blauwe zone) op de 
Beckumerstraat tussen de Willem de Clercqstraat en de Kerkstraat. 
Beide besluiten zijn ingetrokken. Het bezwaar is niet ontvankelijk 
verklaard, omdat er door het intrekken van het bestreden besluit 
geen procesbelang meer is. 

Gerard Gerrits 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3090605 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
veranderen van 
horecapand 

Het bezwaar, in afwijking van het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, gegrond te 
verklaren,  het bestreden besluit in te trekken en 
een proceskostenvergoeding toe te kennen van 
€1068,00. 

Bezwaarde is het niet eens met het aan hem verlenen van een 
omgevingsvergunning, omdat vergunde werkzaamheden niet 
vergunningplichtig  zijn. Het bezwaar is gegrond verklaard,, omdat 
uit de uitspraak van de rechtbank in de onderliggende 
handhavingszaak blijkt dat de betrokken werkzaamheden zonder 
vergunning kunnen worden uitgevoerd.  

Gerard Gerrits 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3090557 - Bezwaar 
tegen besluit instellen 
van een blauwe zone 
aan de Beckumerstraat 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften niet-
ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarde was het niet eens instellen van een parkeerschijfzone 
(blauwe zone) op de Beckumerstraat tussen de Willem de 
Clercqstraat en de Kerkstraat. Dit besluit is ingetrokken. Het 
bezwaar is niet ontvankelijk verklaard, omdat er door het 
intrekken van het bestreden besluit geen procesbelang meer is. 

Gerard Gerrits 

16-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3175335 - 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,  

  
 
 
 
 


