Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 23 maart 2021
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
23-3-2021

Nr.
A01

Onderwerp
3215376 - BOK SES
Twente

Besluit
Het college besluit:
De Regio Twente per brief te informeren over
1. de wensen en bedenkingen t.o.v. Stichting
Twente Board door de Hengelose gemeenteraad;
en
2. de bestuurlijke toezegging om deze wensen en
bedenkingen mede af te wegen bij het vaststellen
van de definitieve Bestuursovereenkomst.

Publieksvriendelijke samenvatting
Dit voorstel hoort bij de voortgang van de transitie van de Regio
Twente. De veranderopdracht van de Regio Twente kent een
viertal hoofdthema’s, waaronder het vormen van een
bestuursmodel voor de samenwerking tussen overheid,
ondernemers en onderwijs op het gebied van economische
ontwikkeling en innovatie. Dit krijgt vorm door de Twente Board.
Om dat voor te bereiden hebben de 14 gemeenten besloten om
een overleg op te richten, waarin regionaal afstemming kan
worden gezocht voor (voornamelijk) de zaken die in de Twente
Board aan de orde zijn. Dit betreft vooral onderwerpen op het
gebied van sociaal economische structuurversterking (SES).
Daartoe wordt een Bestuursovereenkomst aangegaan.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

Met deze brief levert de gemeente Hengelo input over enkele
aandachtspunten in de overeenkomst n.a.v. de
gemeenteraadsvergadering van 3 maart j.l..
23-3-2021

A03

3211726 - Middelen
heroriëntatie
ondernemers

Het college besluit:
1. Kennisnemen van het ROZ-aanbod heroriëntatie
ondernemers
2. In te stemmen met het reserveren van €
70.000,- van de middelen “aanvullend pakket reintegratie” voor het ROZ om in te zetten op de
heroriëntatie ondernemers

Veel ondernemers ondervinden problemen door de coronacrisis.
Een aantal ondernemers zal na de crisis een (bij)baan willen
zoeken of (financiële) aanpassingen doen in zijn onderneming.
Voor de zelfstandige ondernemers gaat het ROZ hier ondernemers
in ondersteunen. Met dit voorstel reserveert de gemeente Hengelo
geld voor deze dienstverlening.

Mariska ten
Heuw

23-3-2021

B01

3210664 Kredietaanvraag
Deldenerstraat deel
Tuindorpstraat –
Langestraat incl.
Mitchamplein en
Marskant

Het college besluit de gemeenteraad voor te
stellen:
1. Voor de realisatie van de herinrichting
Deldenerstraat, deel Tuindorpstraat tot
Langestraat, inclusief Mitchamplein en deel
Marskant, een uitvoeringskrediet te voteren van
€4.050.000 excl. btw
2. Dit krediet te dekken uit de voorziening Riolering
(€1.909.817), Kadernota 2020-2023 (€500.000)
en de subsidiebijdrage van de provincie Overijssel
(€1.640.183)

De laatste fase van de Deldenerstraat wordt opnieuw ingericht. De
herinrichting is gericht op een efficiënte doorstroming en meer
veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Belangrijk onderdeel van
het project is de realisatie van de fietssnelweg F35 van het
Mitchamplein tot de Willemstraat. Het Mitchamplein behoudt zijn
parkeerfunctie, maar verandert van een stenig plein in een plein
met meer groen. Door aanleg van een blauwe ader kan schoon
regenwater worden afgevoerd naar de Berflobeek. Met subsidie
van de provincie Overijssel en beschikbare middelen uit het
Gemeentelijk Rioleringsplan en Kadernota kan dit project worden
gerealiseerd.

Gerard Gerrits
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Datum
23-3-2021

Nr.
B02

Onderwerp
3195304 - 2e wijziging
Algemene plaatselijke
verordening 2019; APV

Besluit
De raad voor te stellen de 'Verordening tot
wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019
(tweede wijziging)' vast te stellen.

Publieksvriendelijke samenvatting
De Algemene plaatselijke verordening (APV), die in Hengelo
grotendeels is gebaseerd op het model dat door de VNG is
opgesteld, wordt regelmatig geactualiseerd. Dat gebeurt om
redactionele redenen, bijvoorbeeld de aanpassing van verwijzingen
naar (andere) regelgeving of verbeterde formulering van een
bepaling. Maar ook om gewijzigde inzichten, bijvoorbeeld naar
aanleiding van jurisprudentie, te kunnen verwerken.

Portef.h.
Sander
Schelberg

De belangrijkste wijzigingen hebben deze keer betrekking op het
verbieden van het dragen van onder andere kleding of andere
uitingen van organisaties die door de rechter verboden zijn, zoals
Outlaw Motorcycle Gangs, en het toevoegen van 'slecht
levensgedrag' als weigeringsgrond voor sommige vergunningen.
Ook zijn de oude bepalingen voor het mogen afschieten van carbid
weer opgenomen.
Het college heeft besloten de raad voor te stellen deze wijzigingen
vast te stellen.
23-3-2021

B03

3215025 - Ontwerp
verklaring van geen
bedenkingen voor het
veranderen van een
bijgebouw naar een
woonhuis aan de
Morshoekweg

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 veranderen van een
bijgebouw naar een woonhuis aan de Morshoekweg
19B;
2. De raad voor te stellen indien er geen
zienswijzen worden ingediend, een definitieve
verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Op 14 december 2020 is door Buildingdesign namens de eigenaar
een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het herbouwen
van een schuur en veranderen naar woonhuis aan de Morshoekweg
19B (toekomstige nummering).
Voor het erf ter hoogte van de Morshoekweg 19 en 19A te Hengelo
is een plan ontwikkeld. Initiatiefnemer is voornemens om een
karakteristiek voormalig agrarisch bijgebouw te slopen en hiervoor
een woning te herbouwen, in overeenstemming met het VABbeleid van de gemeente Hengelo. Bij de herbouw wordt de huidige
karakteristieke stijl van het gebouw nagenoeg overgenomen. De
nieuw te bouwen woning wordt deels gerealiseerd buiten de
huidige woonbestemming, op gronden met de bestemming
‘Agrarisch met waarden – Agrarische functie met
landschapswaarden’. De voorgenomen ontwikkeling past niet
binnen het vigerende bestemmingsplan Buitengebied. Per
woonperceel is namelijk één vrijstaande woning toegestaan.
Daarnaast is de sloop van een karakteristiek pand in beginsel niet
toegestaan en is bouwen op agrarisch bestemde gronden zonder
bouwvlak niet toegestaan.
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

Pagina 2 van 7

Gerard Gerrits

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
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.

Portef.h.

23-3-2021

B04

3202592 Raadsvragen over
geluidswal langs A1 bij
Burgerpark Weusthag

Het college besluit:
De raadsvragen van lid Huis in 't Veld over een
geluidswal langs A1 bij Burgerpark Weusthag
schriftelijk te beantwoorden.

De raadsvragen van lid Huis in 't Veld over een geluidswal langs A1
bij Burgerpark Weusthag zijn schriftelijk beantwoorden.

Claudio
Bruggink

23-3-2021

B05

3213678 Actualisering
klachtenregeling

Het college besluit:
De gewijzigde Procedureregeling Klachtbehandeling
vast te stellen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen burgers
klachten indienen wanneer zij van mening zijn niet correct te zijn
behandeld te zijn door de gemeente. In de Procedureregeling
klachtbehandeling is daar nader vorm aangegeven, met als doel
dat klachten in de gemeentelijke organisatie ook op dezelfde
manier worden behandeld. De regeling is recent gewijzigd om er
enkele organisatorische wijzigingen binnen de gemeente Hengelo
in te verwerken.

Sander
Schelberg

23-3-2021

B06

3204044 Raadsvragen over geld
voor de culturele sector

Het college besluit:
de raadsvragen van de PvdA, raadslid Huis in ‘t
Veld en GroenLinks over inzet van de Rijkmiddelen
voor de culturele sector schriftelijk te
beantwoorden.

De fractie van de PvdA, raadslid Huis in ‘t Veld en de fractie
GroenLinks hebben op 1 februari en 23 februari schriftelijke vragen
gesteld over inzet van de Rijkmiddelen voor de culturele sector.
Deze zijn beantwoord.

Bas van
Wakeren

23-3-2021

B07

3213135 - Regionale
woonagenda Twente

Het college besluit:
1. Instemmen met en ondertekenen van de
Regionale Woonagenda Twente.

De provincie Overijssel, de 14 Twentse gemeenten, WoON Twente
en hun partners werken al jaren aan een evenwichtige
woningmarkt. Wij maken gezamenlijk periodiek hierover
meerjarige afspraken. Voor de periode 2021-2025 zijn met de
Provincie en de 14 Twentse gemeenten deze afspraken vastgelegd
in de Regionale Woonagenda Twente.

Bas van
Wakeren

23-3-2021

B08

3206601 - ENSIA 2020
verantwoording
Basisregistratie
Adressen en Gebouwen
(BAG) en
Basisregistratie
Grootschalige Topogr

Het college besluit:
- De verantwoordingsrapportages Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) 2020 vast te
stellen.
- De gemeenteraad d.m.v. bijgevoegde brief te
informeren over de uitkomsten van de zelfevaluatie
BAG en BGT.
- De verantwoordingsrapportages BAG en BGT toe
te sturen aan het ministerie van BZK.

De gemeente legt verantwoording af over de kwaliteit van de
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De gemeente
voldoet aan de gestelde normen.

Claudio
Bruggink
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Datum
23-3-2021

Nr.
B09

Onderwerp
3212542 - ENSIA 2020
verantwoording
Basisregistratie
Ondergrond (BRO)

Besluit
Het college besluit:
1. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie
Ondergrond (BRO) 2020 vast te stellen.
2. De gemeenteraad d.m.v. bijgevoegde brief te
informeren over de uitkomsten van de zelfevaluatie
BRO.
3. De verantwoordingsrapportages BRO toe te
sturen aan het ministerie van BZK.

Publieksvriendelijke samenvatting
De gemeente legt verantwoording af over de kwaliteit van de
Basisregistraties Ondergrond (BRO). De kwaliteit moet voldoen aan
een aantal normen. De gemeente voldoet aan de gestelde normen.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

23-3-2021

B10

3211274 - Raadssessie
doelen en
beleidsindicatoren
overige begrotingsprogramma's

Instemmen met de raadsbrief 'Doelen en
beleidsindicatoren overige begrotingsprogramma's
raadssessie 7 april 2021'

In de raadsbrief doet het college een voorzet met mogelijke doelen
en bijbehorende indicatoren voor de overige
begrotingsprogramma’s:
1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur & recreatie
9. Bestuur en ondersteuning
Deze doelen en indicatoren worden met (een afvaardiging van) de
gemeenteraad besproken op 7 april a.s.

Mariska ten
Heuw

De planning is erop gericht om de doelen en beleidsindicatoren
voor alle programma’s in te bedden in de (nieuwe)
Beleidsbegroting 2022-2025. Deze begroting wordt in de 1e helft
van november 2021 in de gemeenteraad behandeld.
Daarnaast wordt in de raadsbrief door het college ingegaan op de
suggesties/opmerkingen uit de vorige raadssessie (16 februari)
over de pilot-begrotingsprogramma's:
6. Sociaal domein,
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid en
8. Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en stedelijke vernieuwing
23-3-2021

B11

3213038 - Lichtshow
oud en nieuw 2020

Het college besluit:
Een gemeentelijke bijdrage te verstrekken aan de
organisatie van Hengelicht van € 66.688,02 voor
de organisatie en realisatie van het Hengelicht
tijdens de jaarwisseling 2020/2021.

Op 31 december was het Hengelicht te zien, een lichtshow waarbij
op symbolische wijze stil werd gestaan bij de afsluiting van het
bijzondere jaar. De gemeente heeft de organisatie van Hengelicht
in december toegezegd te willen bijdragen in de kosten voor de
organisatie mits andere partijen substantieel zouden bijdrage. Op
basis van crowdfunding en sponsoring hebben inwoners, het
Hengelose bedrijfsleven en andere partners in totaal 37%
bijgedragen in de kosten. Conform afspraak draagt de gemeente
het resterende tekort van € 66.688,02 bij.

Sander
Schelberg

23-3-2021

B15

3202583 Raadsvragen over
situatie Groot Driene

De raadsvragen van Lid Janssen m.b.t. Groot
Driene met bijgevoegde brief te beantwoorden.

Het college heeft raadsvragen over 10 zorgwoningen in Groot
Driene beantwoord.

Bas van
Wakeren
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Datum
16-3-2021
1 week
niet
openbaar

Nr.
B01

Onderwerp
3084659 - Collegezaak
heroverweging
onttrekken voorhof
Huys Hengelo aan de
openbaarheid

16-3-2021
1 week
niet
openbaar

B03

3160324 - Grondslag
wifitellingen

16-3-2021
1 week
niet
openbaar

B10

3209499 Organisatiebesluit
optimalisatie beheer
openbare ruimte

Besluit
Het college besluit:
1. Het voorgenomen besluit tot onttrekking van het
voorhof aan de openbaarheid in te trekken;
2. in te stemmen met de behandeling van de
zienswijzen, zoals opgenomen in de 'Nota
zienswijzen poort Huys Hengelo', dat deel uitmaakt
van dit besluit;
3. het voorhof van Huys Hengelo van 1 april tot en
met 30 september op de zaterdag, zondag en
woensdag overdag (van 9:00 tot 18:00 uur) open
te stellen;
4. na deze proefperiode de openingstijden te
evalueren en voor 2022 een nieuw besluit voor te
bereiden.
5. in te stemmen met een ambtelijke opdracht aan
Securion voor het openen en sluiten van de hekken
in de poort;
6. ambtelijk een verkeersbesluit inzake
gedeeltelijke openstelling voor te bereiden.
Het college besluit:
De grondslag voor de wifitellingen in de
binnenstad, zoals die voortvloeien uit de taken die
de gemeente uitvoert in het kader van de WRO, is
gelegen in de grondslag algemeen belang cf. art.6
lid 1 onder e van de AVG.

Publieksvriendelijke samenvatting
De locatie Huys Hengelo is een historisch belangrijke plek in de
binnenstad van Hengelo. In de 16e eeuw werd daar in opdracht
van Frederik van Twickelo het Huys Hengelo gebouwd. Daarbij
kwam op het voorhof een poort te staan. Deze poort is bij de sloop
van het Huys in 1821 verkocht aan de eigenaar van hotel De
Klomp in Enschede, waarna het na vele jaren in 1901 is verplaatst
naar landgoed Het Stroot in Enschede. De echte poort blijft daar
staan, maar op het voorhof(eiland) is direct na het passeren van
de brug een nieuwe poort gebouwd. Deze poort is een
vereenvoudigde weergave van de originele poort.
In de poort komen hekken om het eiland af te sluiten. Vanwege
nachtelijke overlast is hiertoe besloten. Tegen dit voorgenomen
besluit zijn meerdere zienswijzen ingediend. Om daaraan tegemoet
te komen zal in 2021 van 1 april tot en met 30 september het
voorhof op zaterdagen, zondagen en woensdagen geopend zijn van
9:00-18:00 uur. Daarnaast zal het museum Hengelo en de
Stichting Erfgoed activiteiten organiseren op het voorhof. Denk aan
bijvoorbeeld rondleidingen.

Portef.h.
Gerard Gerrits

In de binnenstad wordt met wifitellingen statistische data
verkregen over het gemiddeld aantal bezoekers en de gemiddelde
drukte. Dit is belangrijke data voor het ontwikkelen en monitoren
van plannen en maatregelen om de binnenstad de komende jaren
aantrekkelijker te maken. Het college heeft de grondslag voor
deze wifitellingen in de binnenstad, conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), vastgesteld en de
grondslag is gelegen in het algemeen belang.

Gerard Gerrits

1. De formatie van de afdeling Wegen Groen en
Water (WGW) uitbreiden met 3,6 fte Wijkbeheerder
per 1 april 2021.
2. De vier medewerkers werkzaam in de functie
Coördinator binnen Gildebor rechtstreeks in de
functie Wijkbeheerder binnen WGW aanstellen.
3. De formatie van de afdeling WGW uitbreiden
met 1,0 fte Inspecteur spelen per 1 april 2021.
4. De medewerker werkzaam in de functie vakman
dienstverlening – inspecteur spelen binnen
Gildebor rechtstreeks in de functie inspecteur
spelen binnen WGW aanstellen.
5. De formatie van de afdeling Projecten, Vastgoed
en Grondzaken (PVG) uitbreiden met 2,0 fte
Timmerlieden per 1 april 2021.
6. De twee medewerkers werkzaam in de functie
vakman dienstverlening – timmerlieden,
rechtstreeks in de functie timmerlieden binnen de
afdeling PVG aanstellen.
7. Instemmen met de begrotingswijziging waarin
derdengeld Gildebor wordt omgezet naar personele
gelden ter, dekking van de formatie- uitbreiding bij

In 2017 is Gildebor van start gegaan binnen de SWB groep, als
uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Hengelo en Hof van
Twente voor het onderhoud van de openbare ruimte. De colleges
van Hengelo en Hof van Twente hebben samen met het bestuur
van de SWB besloten het functioneren van Gildebor en de
samenwerking tussen de partijen na de eerste drie jaar te
evalueren.

Mariska ten
Heuw
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Deze evaluatie heeft in 2020 plaatsgevonden en heeft
aanbevelingen opgeleverd op welke wijze de partijen samen het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de
dienstverlening hierbij kunnen verbeteren.
Als gevolg van deze aanbevelingen vinden er zowel binnen
Gildebor als binnen de gemeente Hengelo enkele
organisatiewijzigingen plaats, waartoe het college heeft besloten.
Eén van de aanbevelingen is om een duidelijk zichtbaar en
herkenbaar aanspreekpunt bij de gemeente aan te stellen voor
problemen bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de
wijken. De wijkbeheerders, die op dit moment vanuit Gildebor
werken, keren op 1 april terug bij gemeente Hengelo.

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
de gemeente.
8. Instemmen met de begrotingswijziging waarbij
het specifiek bij de functie wijkbeheer behorende
derden budget terugkomt van Gildebor naar de
gemeente.
9. De betreffende productbladen van de
dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente
en de SWB - Gildebor op dit besluit aanpassen.

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

Daarnaast worden er binnen Gildebor maatregelen getroffen om
meldingen efficiënter, sneller en beter af te kunnen handelen. Op
dit moment worden meldingen nog afgehandeld door een
coördinator, straks gaan de meldingen rechtstreeks naar de
verantwoordelijke teams. Deze verbeteringsslag gaat samen met
de doorontwikkeling van het meldingssysteem voor het melden,
terugkoppelen én afhandelen van meldingen. Uiteindelijk moet dit
meldingssysteem ook de basis vormen voor het maken van goede
onderhoudsplanning. Naar verwachting worden deze wijzigingen
uiterlijk september 2021 doorgevoerd.

16-3-2021
1 week
niet
openbaar

B11

3202621 - Mandaat
kwaliteitsconvenant
taal en inburgering; en
contractmanagement
en toezicht op
leerroutes in nieuwe
inb

Het college besluit:
1. De gemeente Enschede te mandateren mede
namens de gemeente Haaksbergen het
kwaliteitsconvenant Taal en inburgering namens de
veertien Twentse gemeenten te ondertekenen;
2. De gemeente Enschede te mandateren mede
namens de gemeente Haaksbergen het
contractmanagement en toezicht op de leerroutes
B1-route en Onderwijsroute in het nieuwe
inburgeringsstelsel uit te voeren.

De 14 Twentse gemeenten werken samen aan de voorbereidingen
op de nieuwe wet inburgering die ingaat op 1 januari 2021. Zo
gaan zij gezamenlijk leerroutes inkopen bij taalaanbieders en
willen ze samen contractmanagement en toezicht op die leerroutes
organiseren en beleggen bij de gemeente Enschede. Dat is zowel
voor de gemeenten als voor de taalaanbieders overzichtelijker en
efficiënter.

Mariska ten
Heuw

16-3-2021
1 week
niet
openbaar

B13

3199063 Uitvoeringsregeling
2021 Tegemoetkoming
afvalkosten bij veel
medisch afval

De Uitvoeringsregeling tegemoetkoming
onvermijdbaar medisch afval 2021 vaststellen

Huishoudens met veel medisch afval krijgen in 2021 opnieuw een
tegemoetkoming. Deze vergoeding bedraagt maximaal 135,20
euro en kan vanaf 1 mei 2021 worden aangevraagd bij de
gemeente Hengelo. Door de invoering van Diftar in 2012 betalen
huishoudens met veel medisch afval extra afvalstoffenheffing.
Daarom vergoedt de gemeente een deel van de afvalkosten.

Bas van
Wakeren

Aanvragen
Bewoners die in 2020 een vergoeding hebben ontvangen, krijgen
in april een brief thuisgestuurd. Daarbij zit een nieuw
aanvraagformulier met de toetsingscriteria. Mensen die vorig jaar
geen vergoeding hebben ontvangen en denken er in 2021 wel
aanspraak op te maken, kunnen vanaf 1 mei 2021 een
aanvraagformulier afhalen bij het Zorgloket van de gemeente
Hengelo in het stadhuis. Ze kunnen het aanvraagformulier ook zelf
afdrukken via www.hengelo.nl/medischafval. Of het is af te halen
bij de meeste huisartsen en apotheken in Hengelo. Bij het
formulier voegt de aanvrager bewijsmateriaal toe, bijvoorbeeld een
bon van de apotheek of de leverancier.
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Datum
16-3-2021
1 week
niet
openbaar

Nr.
---

Onderwerp
3142064 - Bezwaar
tegen besluit afwijzen
aanvraag winkeltijden
tijdelijk verruimen

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

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
Bezwaarmaker is het niet eens met de weigering van zijn verzoek
om ontheffing van de winkeltijden. Het college heeft de aanvraag
geweigerd omdat de ontheffing het woon- en leefklimaat in de
buurt ontoelaatbaar nadelig zou beïnvloeden. De commissie voor
de bezwaarschriften stelt vast dat de Winkeltijdenwet de
gemeenteraad de bevoegdheid geeft om gevallen aan te wijzen die
in aanmerking kunnen komen van een ontheffing. Niet in geschil is
dat de onderneming van bezwaarde niet in die categorieën valt.
Om die reden dient de aanvraag geweigerd te worden. De
commissie adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten onder wijziging van de
motivering zoals verwoord in het advies van de commissie. Het
college heeft conform dit advies besloten.

Portef.h.
Gerard Gerrits

