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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 16 maart 2021 
 

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

Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning)  

   

 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

16-3-2021  A01 3187895 - Gewijzigde 
uitvoeringsregeling 
subsidie groendaken 
2021-2022 

Het college besluit naar aanleiding van de 
uitvoering  van de motie "Extra middelen voor 
groene daken" (zaaknummer 3158335) en haar 
ambitie een extra stimulans aan groene daken te 
geven:: 
1. De raad voor te stellen het subsidieplafond voor 
de Uitvoeringsregeling subsidieverlening 
Groendaken 2021-2022 voor de periode 1 mei – 31 
december 2021 vast te stellen op € 30.000 
2. De raad voor te stellen de kosten van deze 
verhoging voor een bedrag van € 10.000 ten laste 
te brengen van het Gemeentelijk Rioleringsplan en 
voor € 10.000 ten laste van het begrotingssaldo 
2021. 
3. Deze aanpassing in de eerstvolgende 
verzamelwijziging van de beleidsbegroting mee te 
nemen ter vaststelling door de raad 
4. De inzet van middelen voor de 
uitvoeringsregeling voor 2022 en daarna integraal 
af te wegen bij de behandeling van de kadernota  
5. Onder voorbehoud van goedkeuring door de 
raad, de wijziging van de uitvoeringsregeling met 
als ingangsdatum 1 mei 2021 vast te stellen, 
inhoudende de verhoging van het subsidieplafond 
voor het resterende deel van 2021 naar € 30.000  
6. Na goedkeuring door de raad, de gewijzigde 
uitvoeringsregeling op de juiste wijze bekend te 
maken 
 

In aanvulling op de uitvoering van de motie "Extra middelen voor 
groene daken" stelt het college de raad voor om,het voor 2021 
beschikbare subsidiebedrag met nog eens  € 10.000  te verhogen 
tot € 30.000. 

Claudio 
Bruggink 

16-3-2021  A02 3210729 - 
Collegeadvies voorlopig 
ontwerp RES Twente 
1.0 

1. Commitment uit te spreken over de wens om 
gezamenlijk de RES Twente 1.0 als strategisch 
koersdocument te realiseren; 
2. Commitment op de gezamenlijke ambitie van de 
14 Twentse gemeenten, waterschappen en 
provincie:  
a. Samen willen we in 2030 in Twente 1,5 
Terawattuur (TWh) duurzaam elektriciteit 
opwekken met een combinatie van wind- en zonne-
energie, waarbij elke gemeente zelf 
verantwoordelijk is voor de eigen bijdrage in GWh. 
Hierbij is overprogrammering in de planfase 

Het voorlopig ontwerp Regionale Energiestrategie (RES) Twente 
1.0  is een tussenproduct op weg naar het definitieve ontwerp RES 
Twente 1.0. Het is een coproductie van alle betrokken partners. 
Hierin is op hoofdlijnen opgenomen hoe richting 2030 in Twente de 
juiste koers kunnen varen om de helft van het huidig 
elektriciteitsverbruik op te wekken met wind- en zonne-energie en 
gebouwen aardgasvrij te verwarmen. Het voorlopig ontwerp is een 
belangrijke tussenstap  om reacties te verzamelen van raadsleden, 
statenleden, maar ook  de regionale stakeholders vanuit 
bijvoorbeeld duurzaamheid, natuur  & landschap, landbouw & 
leefbaarheid en toerisme. 

Claudio 
Bruggink 
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mogelijk nodig, vanwege te verwachten planuitval 
(op basis van ervaring is dat 30%);  
b. De uitwerking van de Regionale Structuur 
Warmte voor Twente; 
3. Akkoord te gaan met de (proces)afspraken om 
te komen tot de RES Twente 1.0. Deze afspraken 
zijn bijgevoegd in bijlage 1. 
4. Eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES 
Twente 1.0 kenbaar te maken via het college aan 
de secretaris van de stuurgroep RES Twente, 
Marie-Jose Herik-Jonker, m.herik@regiotwente.nl. 
5. Voorlopig ontwerp RES Twente aanbieden aan 
de gemeenteraad om opiniërend te behandelen en 
vragen om: 
1. Zich uit te spreken over punten 1 t/m 4 
2. Een technisch beraad te beleggen om samen 
met de RES Twente de samenhang van de 
verschillende thema’s en Q&A te behandelen;  
 

16-3-2021  B02 3175109 - Anterieure 
overeenkomst Hof te 
Twekkelo 

Het college besluit: 
Aan te gaan met Hof te Twekkelo B.V., gevestigd 
Bruninksweg 5a, 7554 RW, de bij dit besluit 
behorende anterieure overeenkomst “project Hof te 
Twekkelo”.   
Begrotingswijziging 21036 vast te stellen. 

De overeenkomst leidt tot ruimtelijke verbeteringen voor wat 
betreft natuur, toegankelijkheid en bebouwing..  
De initiatiefnemer saneert op 3 locaties woningen en/of 
bijgebouwen. Dit maakt compensatie in de vorm van nieuwbouw 
mogelijk. Daarnaast draagt de initiatienemer zorg voor het 
omvormen van 7 hectare landbouwgrond naar nieuwe natuur, 
investering en herstel van landschapselementen, zoals de aanleg 
en versterking poelen, het planten van fruitbomen  en  het 
versterken van een houtwal, het planten van de solitaire 
boomgroep, het versterken van het bosperceel en de aanleg van 
een nieuw wandelpad. Tevens draagt de initiatiefnemer zorg voor 
herstel van openbare routes en openstelling van de wandelpaden 
voor bezoekers. 
 

Gerard Gerrits 

16-3-2021  B04 3212045 - 
Informerende brief 
raad over parkeer-
normennota 2021 

Het college besluit: 
de gemeenteraad te informeren over het verdere 
vervolg van de parkeernormennota 2021. 

De informerende raadsbrief beschrijft kort de aanleiding, 
totstandkoming en het verdere vervolg van de parkeernormennota 
2021. In de bijlage wordt inhoudelijk ingegaan op het voorstel van 
nieuwe parkeernormen. 
 

Gerard Gerrits 

16-3-2021  B05 3206352 - 
Raadsvragen over 
termijn 
bezwaartermijnen 

Het college besluit: 
De schriftelijke vragen van het lid Capelle over 
beslistermijnen met betrekking tot bezwaar vast te 
stellen. 
 

Het lid Capelle heeft schriftelijke gesteld over beslistermijnen met 
betrekking tot bezwaar . Het college heeft deze vragen schriftelijk 
beantwoord. 

 

16-3-2021  B07 3204324 - 
Raadsvragen over 
privatisering van 
Twence 
 

De raadsvragen van de fractie van Lokaal Hengelo 
te beantwoorden middels bijgevoegde concept 
antwoordbrief.  

De fractie van Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over 
privatisering van Twence. Deze zijn door het college beantwoord. 

Gerard Gerrits 

16-3-2021  B08 3202757 - 
Mandaatbesluit, 

Het bevoegdhedenoverzicht Fysiek per 17 maart 
2021 gewijzigd vast te stellen.  

Door de gemeente worden vele bevoegdheden uitgeoefend op 
grond van wettelijke regelingen. Deze bevoegdheden zijn in de 

Claudio 
Bruggink 
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bevoegdhedenoverzicht 
fysiek 

regel toegekend aan het College van B&W. Omdat het in de 
praktijk ondoenlijk is – gelet op het aantal uit te oefenen 
bevoegdheden en de frequentie hiervan – deze bevoegdheden 
daadwerkelijk door het College van B&W te laten uit oefenen kan 
het College besluiten deze bevoegdheden te laten uitoefenen door 
ambtenaren. Dit wordt geregeld in een mandaatbesluit. De 
uitoefening van de bevoegdheden gebeurt dan in naam van het 
College. De lijsten worden periodiek geactualiseerd met het oog 
actualiteit, doelmatigheid en efficiëntie. Redenen voor wijziging 
kunnen zijn gelegen in verandering van beleid, organisatie, 
landelijke en plaatselijke regelgeving. De directe aanleiding voor 
de voorliggende wijziging is gelegen in een herschikking binnen de 
sector Fysiek van taken en bevoegdheden ten gevolge van het 
vertrek van het afdelingshoofd Regulering en Toezicht.   
 

16-3-2021  B09 3206827 - 
Raadsvragen over het 
opvoeren van 

plaagdierenbestrijding 
op afvalstoffen 
begroting 
 

De raadsvragen van de fractie van de PVV te 
beantwoorden middels bijgevoegde concept 
antwoordbrief.  

De fractie van de PVV heeft raadsvragen gesteld over het opvoeren 
van plaagdierbestrijding in de afvalbegroting. Deze zijn door het 
college beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

16-3-2021  B14 3204163 - Verlengen 
termijn cameratoezicht 
Industrieplein 

Op grond van artikel 2:85 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, juncto artikel 151c 
Gemeentewet, de burgemeester te laten besluiten 
het tijdelijk cameratoezicht op het Industrieplein in 
te zetten met ingang van 17 maart 2021, 
gedurende een periode tot 1 juni 2021. 

Vanaf 20 november 2020 is op het Industrieplein cameratoezicht 
ingesteld voor een periode van drie maanden. De aanleiding voor 
het plaatsen van een camera was de aanwezigheid van een groep 
personen op en in de omgeving van het Industrieplein. Deze groep 
veroorzaakte ontoelaatbare overlast. Het plaatsen van een camera 
in combinatie met andere maatregelen, zoals extra toezicht door 
beveiligers, heeft geresulteerd in een afname van de overlast. 
 
Het voorstel is om de periode van cameratoezicht op het 
Industrieplein met drie maanden te verlengen. 
Er is nu sprake van groepen in wisselende samenstelling, waarbij 
ook individuen van de overlast gevende groep worden 
gesignaleerd. De afgelopen periode is overdag al sprake van een 
flinke toeloop van bezoekers van het skatepark en het 
Industrieplein. Nu geldt nog een avondklok waardoor het ’s avonds 
rustig is. Rekening gehouden moet worden met het op termijn 
afschaffen van de avondklok. In combinatie met het naderende 
voorjaar kan daardoor weer (mogelijk ernstige) overlast ontstaan. 
Voorkomen moet worden dat de situatie weer gaat escaleren. 
 

Sander 
Schelberg 

16-3-2021  C09 3215884 - Brief 
Stichting Voedselbank 
Midden Twente 

Instemmen met bijgaande antwoordbrief aan de 
Stichting Voedselbank Midden Twente 

De Voedselbank Midden Twente heeft het college laten weten dat 
zij op 1 januari 2022 het huidige pand aan de Sloetsweg verlaten 
moet hebben. Zij wil de zoektocht naar een nieuw pand 
begrijpelijkerwijs op tijd starten.  
Het college heeft besloten  hierover met de Voedselbank in overleg 
te gaan tijdens het reeds geplande bestuurlijke overleg van 29 

april 2021. 
 

Mariska ten 
Heuw 
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9-3-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

 

B02 3195583 – Brief aan 
Welbions over project 
Blokje Om  
 

Het college besluit: 
Welbions te informeren via bijgevoegde brief 

Het college geeft Welbions een reactie op het project "Blokje Om" Bas van 
Wakeren 

9-3-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B9 3172297 - Bezwaar 
tegen de 
verhoging van het 
havengeld ogv 
Havengeldverordening 
2021 

De gemeenteraad voor te stellen: 
het door mr. M.J. ten Dam, Van Dam & Kruidenier 
Advocaten, namens: v.o.f. Ferox Ship en diens 
vennoten Wilhelmus Gerrit Gerritsma en Daniëlie  
verling, Henegouwen 93, 3332 GD Zwijndrecht, 
ingediende bezwaar tegen de 
Havengeldenverordening en de tegen de daarop te 
baseren legesheffingen, conform het advies van de 
bezwaarschriftencommissie, kennelijk niet 
ontvankelijk te verklaren en het bezwaar ter 
behandeling door te zenden naar het GBTwente 
voor zover het gericht is tegen op de 
Havenverordening te baseren legesheffing. 

 

Bezwaarden zijn het niet eens met het afschaffen van 
abonnementen in de Havengeldenverordening. Tegen een 
verordening staat geen bezwaar open. Tegen de op de verordening 
gebaseerde leges staat pas bezwaar open zodra zij zijn opgelegd. 
Deze bezwaren moeten behandeld worden door GBTwente omdat 
de bevoegdheid tot het heffen van leges is gedelegeerd. Het 
college heeft eerder wel de bereidheid uitgesproken om in gesprek 
gaan om gezamenlijk te kijken waar er nog mogelijkheden zijn om 
tegemoet te komen aan de bezwaren van het afschaffen van de 
abonnementen. Dit doet evenwel niet af aan de inwerkingtreding 
van de bestreden verordening en de mogelijkheden voor 
rechtsbescherming. De niet-ontvankelijkverklaring vloeit dwingend 
voort uit het feit dat tegen het bestreden besluit geen bezwaar 

open staat. 
 

Mariska ten 
Heuw 

2-3-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A03 3197448 - 
Parkeernormennota 
HvZ binnenstad 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de concept 
parkeernormennota 2012 Binnenstad-Hart van 
Zuid: 
a)  Hanteren van de minimale parkeernorm en 
reductie van de parkeernorm toe te staan in de 
binnenstad. Omdat de omgeving al deels 
beschermd is en er veel overcapaciteit van 
parkeerplekken is. De effecten dienen goed 
gemonitord te worden en bij negatieve effecten 
dient de parkeerregulering alsnog uitgebreid te 
worden.  
b) Principebesluit te vragen aan de gemeenteraad 
voor Hart van Zuid voor het invoeren van 
parkeerregulering in, en een schil rond Hart van 
Zuid. Op basis van dit principebesluit wordt de 
minimale parkeernorm toegestaan met de 
verschillende reducties bij ruimtelijke 
ontwikkelingen die op dit moment al spelen.  
c) Uitwerken van het concept parkeernormennota 
in Beleidsregel Toepassing parkeernormen 2021 en 
uitwerken van het principebesluit parkeerregulering 
in Hart van Zuid 
 
2. De concept parkeernormennota 2012 
Binnenstad - Hart van Zuid met de bijbehorende 
publieksvriendelijke toelichting voor inspraak vrij te 
geven; 
 
 

In de binnenstad van Hengelo én in Hart van Zuid staan de 
komende jaren veel ontwikkelingen gepland zoals een compactere 
binnenstad waarin ruimte is voor meer woningen in bijvoorbeeld 
oude winkelpanden. In Hart van Zuid zijn grote plannen voor de 
ontwikkeling van 
woningbouw. Hierbij richten we ons voornamelijk op stedelijke 
doelgroepen met minder bezit van een eigen auto. Daarnaast is 
het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen duurzaam en 
klimaatbestendig worden uitgevoerd en een hoge ruimtelijke 
kwaliteit hebben.  
 
Al deze ontwikkelingen hebben ook invloed op parkeren. Daarom 
worden er nieuwe parkeernormen voor de gebieden binnenstad en 
Hart van Zuid voorgesteld .Deze normen gelden alleen bij (nieuwe) 
ontwikkelingen waarvoor een omgevingsvergunning 
nodig is. Het college van B&W van Hengelo stelt voor om minimale 
parkeernormen toe te passen in de binnenstad en Hart van Zuid. 
Bij minimale parkeernormen zijn er minder parkeerplekken en 
dus minder auto’s in de straat en is er meer ruimte voor andere 
vormen van vervoer. En zo blijft er meer ruimte over voor groen, 
water en een klimaatbestendige 
inrichting van de openbare ruimte. 

Gerard Gerrits 
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9-3-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3188811 - Bezwaar 
tegen besluit kappen 2 
kaukasische 
vleugelnoten 
Hampshire nabij 31 

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

Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het 
kappen van 2 bomen aan de Hampshire, omdat de wortels van de 
bomen het wegdek beschadigen. Het wegdek is al verschillende 
keren hersteld. Om vergelijkbare problemen in de toekomst te 
voorkomen, heeft het college besloten om de bomen (die de 
problemen veroorzaken) te kappen. Bezwaarmakers zijn het 
hiermee niet eens, omdat de bomen bepalend zijn voor het 
staatbeeld. Bovendien leidt het kappen van de bomen tot minder 
privacy en wordt er volgens bezwaarmakers gekozen voor een 
makkelijke oplossing. Volgens de commissie heeft het college in 
het bestreden besluit onderbouwd dat de bomen ernstige overlast 
veroorzaken, nu de wortels van de bomen het wegdek 
beschadigen. De commissie is met het college van oordeel dat het 
belang van de aanvrager bij velling/dunning van de bomen 
zwaarder weegt dan de bescherming van de in de 
Bomenverordening 2018 genoemde natuur-, landschaps-, stads- of 
cultuurhistorische waarden. Op grond van het vorenstaande is de 
commissie van oordeel dat de verleende omgevingsvergunning 
terecht en op goede gronden is verleend. Het advies is dan ook om 
de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in 
stand te laten. Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

9-3-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3186480 - Bezwaar 
tegen besluit kappen 
bomen Hampshire, 
nabij 31 

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

Bezwaarmaker is het niet eens met de verleende 
omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen. De 
commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat bezwaarmaker 
niet is aan te merken als belanghebbende bij het bestreden besluit. 
De commissie adviseert daarom de bezwaren kennelijk niet-
ontvankelijk te verklaren. Het college heeft conform dit advies 
besloten. 
 

Gerard Gerrits 

9-3-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3186427 - Bezwaar 
tegen besluit kappen 
bomen bij Hampshire 
nabij nr. 31 

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

Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het 
kappen van 2 bomen aan de Hampshire, omdat de wortels van de 
bomen het wegdek beschadigen. Het wegdek is al verschillende 
keren hersteld. Om vergelijkbare problemen in de toekomst te 
voorkomen, heeft het college besloten om de bomen (die de 
problemen veroorzaken) te kappen. Bezwaarmakers zijn het 
hiermee niet eens, omdat de bomen bepalend zijn voor het 
staatbeeld. Bovendien leidt het kappen van de bomen tot minder 
privacy en wordt er volgens bezwaarmakers gekozen voor een 
makkelijke oplossing. Volgens de commissie heeft het college in 
het bestreden besluit onderbouwd dat de bomen ernstige overlast 
veroorzaken, nu de wortels van de bomen het wegdek 
beschadigen. De commissie is met het college van oordeel dat het 
belang van de aanvrager bij velling/dunning van de bomen 
zwaarder weegt dan de bescherming van de in de 
Bomenverordening 2018 genoemde natuur-, landschaps-, stads- of 
cultuurhistorische waarden. Op grond van het vorenstaande is de 
commissie van oordeel dat de verleende omgevingsvergunning 
terecht en op goede gronden is verleend. Het advies is dan ook om 
de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in 

Gerard Gerrits 
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stand te laten. Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 
 

9-3-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3165917 - Bezwaar 
tegen besluit 
bestuursdwang Afval 

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 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 

9-3-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3132733 - Bezwaar  
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 

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 

 
 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


