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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 30 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. 

30-3-2021  B02 3215816 - Scenario's 
invoering ecologisch 
maaibeheer 

Het college besluit: 
De notitie ‘Scenario’s invoering ecologisch 
maaibeheer’ met bijgaande aanbiedingsbrief toe te 
zenden aan de gemeenteraad. 

Op 2 juli vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om alle 
gemeentelijke bermen ecologisch te gaan maaien. De gemeente is 
al langere tijd van plan om veel meer bermen en grasstroken 
anders te gaan maaien, zodat er meer bloeiende kruiden 
verschijnen. Dat is goed voor de bijen en de vlinders en voor de 
biodiversiteit in het algemeen. Eind vorig jaar heeft de 
gemeenteraad in een politieke markt aan het college van 
burgemeester en wethouders gevraagd om te laten zien op welke 
manieren het ecologisch maaien kan worden ingevoerd: alles in 
één keer, of langzamer in de jaren opbouwen? 
De verschillende mogelijkheden zijn beschreven in de notitie 
‘Scenario’s invoering ecologisch maaibeheer’. Het college zendt 
deze notitie nu de raad. 

Mariska ten 
Heuw 

30-3-2021  B03 3215635 - Anterieure 
overeenkomst 
gasleiding met Gasunie 
Transport Services B.V. 

Het college besluit: 
aan te gaan met Gasunie Transport Services de bij 
dit besluit behorende anterieure overeenkomst  
"Bestemmingsplanherziening ten behoeve van 
aanleg gasleiding Gasunie Transport Services B.V.” 

Bedrijven met een verbruik van meer dan 100 miljoen Nm3 
laagcalorisch gas per jaar moeten met ingang van 1 oktober 2022  
omschakelen naar hoogcalorisch gas of een duurzaam alternatief. 
Nouryon Industrial Chemicals, gevestigd aan de Boortorenweg 27, 
is een van de bedrijven waarop de verplichting van toepassing is. 
 
Als beheerder van het landelijke gasnetwerk heeft Gasunie een 
belangrijke taak in het faciliteren van deze omschakeling voor de 
betrokken bedrijven. Gasunie heeft als taak gekregen om de 
benodigde werkzaamheden uit te voeren, waaronder de aanleg van 
(gedeelten van) gasleidingen om bedrijven te kunnen aansluiten 
op het hoogcalorisch netwerk. 
 
In Hengelo dient er een nieuwe toevoerleiding naar Nouryon te 

worden aangelegd vanaf de gemeentegrens met Enschede aan de 
Boeldershoekweg.  
Nouryon dient zelf ook maatregelen te treffen om op H-gas over te 
gaan. Deze maatregelen betreffen aanpassing van apparatuur en 
infrastructuur en de realisatie van een nieuw gasontvangstation. 
Gedurende het afgelopen jaar heeft Gasunie contact gehad met de 
Gemeente om tot een ontwerp te komen voor dit nieuwe tracé. 
 
Het tracé dient planologisch te worden vastgelegd. Gasunie heeft 
de Gemeente gevraagd om medewerking te geven aan het 
realiseren van een gewijzigd bestemmingsplan. 
Partijen hebben daarover afspraken gemaakt in de voorliggende 
anterieure overeenkomst.  

Gerard Gerrits 
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30-3-2021  B05 3215485 - Informeren 
gemeenteraad over 
Norm voor 
Opdrachtgeverschap en 
Regiovisie Jeugdhulp 

De gemeenteraad en Adviesraad sociaal domein via 
bijgaande brieven informeren over de Norm voor 
Opdrachtgeverschap en de Regiovisie Jeugdhulp. 

De 14 gemeenten die onder de zogenaamde Jeugdzorgregio 
Twente vallen, worden geacht samen een Regiovisie Jeugdhulp op 
te stellen. Dit hebben zij in juni 2020 afgesproken tijdens een 
ledenraadpleging van de VNG (Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten), maar wordt ze ook verplicht gesteld door wijzigingen 
in de Jeugdwet.  
 
Binnen de Twentse samenwerking heeft OZJT van de bestuurders 
van de 14 gemeenten de opdracht gekregen om de 
totstandkoming van de Regiovisie in gang te zetten. De Regiovisie 
wordt opgesteld in overleg met aanbieders, ketenpartners, 
professionals, jeugdigen en ouders. 
 
Via bijgaande brieven informeert het college de gemeenteraad en 
de Adviesraad sociaal domein te informeren over het proces dat 
aanstaande is. Een proces waarin zij ook een rol zullen krijgen. 
 

Claudio 
Bruggink 

30-3-2021  B06 3212457 - 

Intentieverklaring 
huisvesting Academie 
FC Twente / Heracles 

Het college besluit de bijgevoegde 

intentieovereenkomst huisvesting Academie FC 
Twente / Heracles te ondertekenen. 

Samen met de Academie FC Twente / Heracles werken we aan een 

toekomstvisie op sportpark Veldwijk waarvan de huisvesting van 
de academie een belangrijk onderdeel is. De raad is hierover  
geïnformeerd in februari 2021 via een raadsbrief zaak 3190934. 
Door middel van deze zaak wordt de intentieovereenkomst 
ondertekend waarmee de partijen zicht uitspreken om de komende 
maanden te werken aan deze gezamenlijke toekomstvisie. 
 

Claudio 

Bruggink 

30-3-2021  B07 3217785 - 
Binnenstadspeiling 
2020 

Het college besluit: 
Kennis te nemen van de rapportage 
Binnenstadspeiling HengeloPanel december 2020. 

Van 8 tot en met 20 december 2020 is de jaarlijkse 
binnenstadpeiling gehouden onder de leden van het HengeloPanel. 
In de peiling wordt gevraagd naar het binnenstadsbezoek en de 
waardering van diverse binnenstadsfuncties, zoals winkelen, 
horeca, parkeren, cultuur. Er is een hoge waardering uitgesproken 
voor de gerealiseerde binnenstedelijke herinrichting en er is 
toegenomen vertrouwen uitgesproken in de aanpak voor de 
binnenstad. De waardering ziet de gemeente terug in de 
rapportcijfers voor de binnenstad. Op alle aspecten zijn de cijfers 
gestegen t.o.v. 2019 en er zijn geen onvoldoendes meer. Op de 
belangrijke aspecten ‘winkelaanbod’, ‘groen’ en ‘sfeer en 
gezelligheid’ is de waardering net voldoende en ligt de komende 
periode een belangrijke uitdaging om te werken aan een hogere 
waardering.  
 

Gerard Gerrits 

30-3-2021  B08 3209354 - 
Raadsvragen over 
handjes aan het bed  
 

Het college besluit: 
De raadsvragen over handjes aan het bed (te kort 
aan zorgmedewerkers) van de PVV per brief te 
beantwoorden. 
 

Het college heeft de raadsvragen over handjes aan het bed (te kort 
aan zorgmedewerkers) van de PVV per brief beantwoord. 

 

30-3-2021  B09 3221669 - (Vervolg) 
raadsvragen over 
Participatie co-
creatieproces 
marktplein 

In te stemmen met de beantwoording van de 
vragen en deze aan de raad te zenden. 

Door raadslid Capelle zijn aanvullende vragen gesteld over het 
proces voor co-creatie van het MArktplein. Onder meer over aantal 
deelnemers maaksessies en selectie Rode Wouw. Het college heeft 
aangegeven dat ca. 230 unieke personen hebben deelgenomen 
aan de maaksessies en dat bureau De Rode Wouw is geselecteerd 

Bas van 
Wakeren 
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uit drie partijen die zijn benaderd voor een offerte voor de 
begeleiding van dit proces. 
 

23-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A02 3200524 - 
collegebesluit 
Lambertuskermis 2021 

Het college besluit:  
1. De verhuurvoorwaarden Lambertuskermis 2021 
vast te stellen 
2. De pachtgebieden voor de Lambertuskermis 
2021 vast te stellen 
3. Voor de kermis in 2021 uit te gaan van een 
kostendekkende exploitatie, met het voorbehoud 
dat kosten voor eventuele coronamaatregelen nu 
nog niet zijn voorzien 
 

Voor de Lambertuskermis in 2021 zijn de "Algemene 
verhuurvoorwaarden Lambertuskermis 2021" en de terreinindeling 
voor deze kermis vastgesteld. Hierin wordt bepaald waar de kermis 
wordt gehouden.  In 2021 zullen in de eerste plaats de 
exploitanten van de afgelaste kermis in 2020 worden benaderd. 

Gerard Gerrits 

23-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

B13 3212380 - Mandatering 
gemeente Enschede 
samenwerkingsovereen
komst Werkbedrijf 

Het college besluit: 
1. De samenwerkingsovereenkomst bestuurlijk 
werkbedrijf 2021 aan te gaan, ter vervanging van 
de afspraken uit 2014; 
2. De heer Arjan Kampman van centrumgemeente 
Enschede als voorzitter van de arbeidsmarktregio 
op te dragen de overeenkomst te ondertekenen. . 

Twente is één van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. In 
Twente wordt samengewerkt aan een versterking van de 
arbeidsmarkt in het algemeen en een Inclusieve Arbeidsmarkt in 
het bijzonder waarin mensen zoveel mogelijk en duurzaam 
meedoen.  Om deze samenwerking te verbreden (met 
beroepsonderwijs) en verdiepen (met taken voor de brede 
arbeidsmarkt) gaan we ter vervanging van de bestaande afspraken 
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst bestuurlijk Werkbedrijf 
2021 aan. De overeenkomst wordt gesloten tussen de Twentse 
gemeenten, het UWV, de sociale partners en het 
beroepsonderwijs. Wethouder Arjan Kampman tekent namens de 
14 Twentse gemeenten. 
 

Mariska ten 
Heuw 

23-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3202534 - 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 heeft echter vastgesteld dat 
het bezwaarschrift  buiten de daarvoor bedoelde termijn is 
ingediend. Bezwaarmaker heeft naar het oordeel van de commissie 
geen gronden aangevoerd op basis waarvan geoordeeld moet 
worden dat hij verschoonbaar te laat was met het indienen van zijn 
bezwaarschrift. Om die reden adviseert de commissie het 
bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren . Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

23-3-2021 
1 week 

niet 

openbaar 

--- 3190929 - Bezwaar 
tegen besluit 
bestuurdsdwang 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 op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijk restafval. 

De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in 
geschil is dat het afval naast de container is aangetroffen en dat 
het afval naar bezwaarmaker herleidbaar is. De commissie is 
anders dan bezwaarde van oordeel dat een eventueel defecte of 
volle container geen rechtvaardiging is voor het bijplaatsen van 
afval. De commissie adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit te handhaven. Het college heeft conform 
dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 
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23-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3186531 - Bezwaar 
tegen besluit 
bestuursdwang 
afvaldump Egbertstraat 

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 op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijk restafval. 
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in 
geschil is dat het afval naast de container is aangetroffen en dat 
het afval naar bezwaarmaker herleidbaar is. Er zijn geen 
bijzondere omstandigheden op grond waarvan de commissie van 
oordeel is dat van handhavend optreden of kostenverhaal zou 
moeten worden afgezien. De commissie adviseert het bezwaar 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

23-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3183527 - 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 toepassen van 
spoedeisende bestuursdwang en het kostenverhaal in verband met 
het op onjuiste wijze aanbieden van restafval. De commissie stelt 
vast dat bezwaarmaker niet binnen de daarvoor bedoelde termijn 
bezwaar heeft ingesteld en dat niet gebleken is van een 
verschoonbare reden. De commissie adviseert daarom het bezwaar 

kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft conform 
dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

23-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3183441 - Bezwaar 
tegen bestuursdwang 
afvaldump Ikarosstraat 

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 op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijk restafval. 
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in 
geschil is dat het afval naast de container is aangetroffen en dat 
het afval naar bezwaarmaker herleidbaar is. De enkele stelling van 
bezwaarmaker dat zij het afval niet naast de container heeft 
geplaatst, is naar het oordeel van de commissie onvoldoende om 
aan te nemen dat bezwaarmaker niet kan worden aangemerkt als 
overtreder. De commissie adviseert het bezwaar ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. Het college heeft 
conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

23-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3183141 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 
Theresiastraat 

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 op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijk restafval. 
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in 
geschil is dat het afval naast de container is aangetroffen en dat 
het afval naar bezwaarmaker herleidbaar is. De enkele stelling van 
bezwaarmaker dat hij het afval niet naast de container heeft 
geplaatst, is naar het oordeel van de commissie onvoldoende om 
aan te nemen dat bezwaarmaker niet kan worden aangemerkt als 
overtreder. De commissie adviseert het bezwaar ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. Het college heeft 
conform dit advies besloten. 

Bas van 
Wakeren 

23-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3155994 - 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 toepassen van 
spoedeisende bestuursdwang en het kostenverhaal. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast dat naar aanleiding van het 
bezwaar ambtshalve is besloten tot het intrekken van de last onder 

Bas van 
Wakeren 
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bestuursdwang. Nu volledig aan het bezwaar tegemoet is 
gekomen, bestaat er geen belang meer bij het verder voeren van 
de procedure. Om die reden adviseert de commissie het bezwaar 
kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft conform 
dit advies besluiten. 
 

23-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3118398 - 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 toepassen van 
spoedeisende bestuursdwang en het kostenverhaal. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast dat naar aanleiding van het 
bezwaar ambtshalve is besloten tot het intrekken van de last onder 
bestuursdwang. Nu volledig aan het bezwaar tegemoet is 
gekomen, bestaat er geen belang meer bij het verder voeren van 
de procedure. Om die reden adviseert de commissie het bezwaar 
kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft conform 
dit advies besluiten. 
 

Bas van 
Wakeren 

 
 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


