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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 20 april 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. 

20-4-2021  A01 3224161 - Aanvraag 
subsidie wederopbloei, 
Stichting Scouting 
Bataven Ludger 

Het college besluit: 
1. De subsidie aan de Stichting Bataven Ludger te 
verlenen en direct vast te stellen, op grond van de 
ASV en in de lijn met de subsidieregeling 
Herstelfonds Duurzame Wederopbloei. 
2. Het bedrag van € 5.150,- te dekken uit de post 
65308011.436100. 
3. De stichting te informeren middels bijgevoegde 
brief. 
 

Als vervolg op de motie Wederopbloei en de subsidieregeling uit 
2020 wordt er in 2021 maatwerk geleverd aan die stichtingen en 
verenigingen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. De 
stichting help anderen en de stichting scouting bataven ludger 
ontvangen op basis van dit maatwerk een bedrag voor de extra 
kosten door corona en inkomstenderving. 

Claudio 
Bruggink 

20-4-2021  A02 3223548 - Aanvraag 
subsidie maatwerk 
wederopbloei Stichting 
help anderen 

Het college besluit: 
1. De subsidie aan de Stichting Help Anderen te 
verlenen en direct vast te stellen, op grond van de 
ASV en in de lijn met de  subsidieregeling 
Herstelfonds Duurzame Wederopbloei. 
2. Het bedrag van € 5.200,- te dekken uit de post 
65308011.436100. 
3. De stichting te informeren middels bijgevoegde 
brief. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als vervolg op de motie Wederopbloei en de subsidieregeling uit 
2020 wordt er in 2021 maatwerk geleverd aan die stichtingen en 
verenigingen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. De 
stichting help anderen en de stichting scouting bataven ludger 
ontvangen op basis van dit maatwerk een bedrag voor de extra 
kosten door corona en inkomstenderving. 

Claudio 
Bruggink 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

20-4-2021  B01 3218701 - Machtigen 
college m.b.t. de 
uitvoering van de 
verplichting rond de 
WKPB, welke zijn 
opgelegd aan de raad 
en de 

Het college besluit: 
- Aan de raad voorstellen: Het college te machtigen 
tot het verrichten van alle handelingen in verband 
met de verplichtingen die bij of krachtens artikel 
15 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen onroerende zaken zijn opgelegd aan 
de gemeenteraad en op voorhand instemmen met 
het verlenen van ondermachtiging hierbij;  
- Aan de burgemeester voorstellen: Het college te 
machtigen tot het verrichten van alle handelingen 
in verband met de verplichtingen die bij of 
krachtens artikel 15 van de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 
zijn opgelegd aan de burgemeester en op voorhand 
instemmen met het verlenen van ondermachtiging 
hierbij; 
- Ondermachtiging verlenen aan de functionarissen 
van de ambtelijke organisatie zijnde 
gemeentesecretaris, sectormanager, 
afdelingsmanager, teammanager, beheerder 
WKPB, plv. beheerder WKPB ter vervanging van 
het onderdeel ‘Uitvoering van de Wet Kenbaarheid 
Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)’ in de 
huidige bevoegdhedenregeling Bedrijfsvoering met: 
o Het ter inschrijving aanbieden van een 
beperkingenbesluit dan wel een daarop betrekking 

hebbende beslissing in administratief beroep of 
rechterlijke uitspraak, conform artikel 15, eerste lid 
van de Wkpb. 
o Het ter inschrijving aanbieden van een verklaring 
met betrekking tot het vervallen van een 
beperking, conform artikel 15, derde lid van de 
Wkpb. 
o Het aanwijzen van een vervangend object als 
werkingsgebied indien een aangewezen object 
blijkens de bijbehorende registratie niet langer 
actueel is, conform artikel 7 Regeling kpb 
o Het opstellen van een verklaring dat de aan te 
leveren essentialia overeenkomen met de inhoud 
van het brondocument, conform artikel 5 Regeling 
kpb. 
 

Door de gemeente worden vele bevoegdheden uitgeoefend op 
grond van wettelijke regelingen. Deze bevoegdheden zijn in de 
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. Voor de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 
onroerende zaken (WKPB) is onlangs de wet gewijzigd. Dit heeft 
gevolgen voor de mandatering.  
Tevens wordt gevraagd aan de Burgemeester en de Raad om een 
aantal bevoegdheden behorende bij deze bestuursorganen voor de 
uitvoering van de WKPB te mandateren aan het College, zodat 
deze kan besluiten om deze bevoegdheden te laten uitoefenen 
door ambtenaren. 

Claudio 
Bruggink 

20-4-2021  B02 3224445 - Opstellen 
integraal 
huisvestingplan 
onderwijs 

Het college besluit: 
1. Een extern adviseur in te huren voor het 
opstellen van een integraal huisvestingplan.  
2. De kosten te dekken uit het budget voor de 
spoedaanvragen onderwijshuisvesting 2021. 

De gemeente Hengelo wil samen met de schoolbesturen in het 
basis, voortgezet en speciaal onderwijs een integraal 
huisvestingplan (IHP) opstellen. Het IHP moet de gemeente en 
schoolbesturen in staat stellen om de komende jaren proactief, 
integraal en planmatig te gaan investeren in de 
onderwijshuisvesting. Er is een budget beschikbaar gesteld voor 
het laten opstellen van het huisvestingplan door een extern 
adviseur. 

Claudio 
Bruggink 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

20-4-2021  B05 3227243 - Regionale 
spelregels voor 
ruimtelijke 
ontwikkelingen in het 
buitengebied van 
Zuidwest-Twente 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de concept beleidsnotitie 
"regionale spelregels voor ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-
Twente";  
2. De concept beleidsnotitie "regionale spelregels 
voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied 
van Zuidwest-Twente" in het kader van de inspraak 
gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te 
leggen; 
3. De raad hierover te informeren middels 
bijgevoegde brief. 

De concept beleidsnotitie “regionale spelregels voor ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente” is 
gezamenlijk opgesteld door de gemeenten Hengelo, Hof van 
Twente, Haaksbergen, Borne, Wierden, Enschede en Almelo. Er 
was veel verschil in beleid binnen de deelnemende gemeenten. Met 
name voor erven die dichtbij de gemeentegrenzen liggen kan dit 
beperkend zijn, aangezien soms aan de andere kant van de 
gemeentegrens andere mogelijkheden zijn. De “regionale 
spelregels  voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van 
Zuidwest-Twente” vervangt het huidige beleid “criteria Rood voor 
Rood”, “criteria vrijkomende en vrijgekomen agrarische 
bedrijfsgebouwen” en “criteria nieuwe landgoederen”. De 
beleidsnotitie “regionale spelregels  voor ruimtelijke ontwikkelingen 
in het buitengebied van Zuidwest-Twente” wordt in iedere 
deelnemende gemeente afzonderlijk in procedure gebracht. Na 
instemming door het college kan de inspraakprocedure worden 
gestart. De concept beleidsnotitie wordt een periode van 6 weken 
voor een ieder ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kunnen 
inspraakreacties worden ingediend. 
 

Gerard Gerrits 

20-4-2021  B06 3051088 – 
Subsidieverantwoor-
ding Nivon Hengelo 
2019 

Het college besluit: 
1. Op grond van de Asv - Bijlage Financiële Regels 
- Art. 2 Reserves lid 3 vaststellen dat het positieve 
jaarresultaat over 2019 2.086,05 meer bedraagt 
dan 10% van de verleende subsidie.  
2. Op grond van de Asv - Bijlage Financiële Regels 
- Art. 2 Reserves lid 10 besluiten dat het NIVON 
het positieve jaarresultaat van 2019 ter hoogte van 
een bedrag van 3.410,25 volledig mag behouden 
en toevoegen aan de reserves.  
3. De verleende subsidie aan het NIVON over 2019 
definitief vaststellen op 13.242,--  
4. De subsidie werd reeds volledig als voorschot 
verleend. 
 

Het NIVON behaalde in 2019 een positief resultaat van 3.410,25. 
Op grond van de Algemene subsidieverordening (Asv)  is het 
toegestaan maximaal 10% per jaar van de verleende subsidie als 
reserve te behouden. Het NIVON ontving in 2019 een subsidie van 
13.242,--. Het positieve resultaat in 2019 is 2.086,05 meer dan 
10% van de verleende subsidie.  
Het college heeft besloten van deze regel in de Asv af te wijken en 
het NIVON toe te staan het gehele positieve jaarresultaat van 
3.410,25 aan de reserves toe te voegen. 

 

20-4-2021  B07 3227248 - 
Herbenoeming leden 
Adviesraad sociaal 
domein 

Het college besluit: 
1. De heren Bram Rikhof en Tom Morssink 
herbenoemen als lid van de Adviesraad sociaal 
domein voor de duur van vier jaar en ze hiervan op 
de hoogte stellen. 
2. De Adviesraad sociaal domein hierover eveneens  
informeren. 
 

De Adviesraad Sociaal Domein is sinds juli 2016 het adviesorgaan 
van het college voor sociale vraagstukken. Zij geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en 
Wethouders. De Adviesraad laat het college weten dat zij twee 
leden voordragen voor herbenoeming. Het college herbenoemt de 
twee zittende leden voor de duur van vier jaar. 

 

13-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3174489 - Bezwaar 
tegen besluit aanvraag 
omgevingsvergunning 
Grimbergerstraat 53 

Het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften ,ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven 
met dien verstande dat  aan de verleende 
vergunning de voorwaarde wordt verbonden dat de 

airco-unit wordt voorzien van een omkasting 
conform de bij de aanvraag horende foto. 

Bezwaarden zijn het niet eens met het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor een airco-unit. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en de verleende 
vergunning is stand te laten, omdat er zich geen 
weigeringsgronden voordoen, 

Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 
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13-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3085415 - Bezwaar 
tegen besluit WOB-
verzoek 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften: 
1. gedeeltelijk niet-ontvankelijk te verklaren voor 
zover het bezwaar is gericht tegen het besluit met 
betrekking tot verzoeken waarin vragen worden 
gesteld; 
2. gedeeltelijk gegrond te verklaren,  en  met in 
acht neming van de overwegingen van de 
commissie voor de bezwaarschriften opnieuw op 
het Wob-verzoek te beslissen conform de 
bijgevoegde concept-beschikking op bezwaar; 
3. een proceskostenvergoeding toe te kennen van 
ter waarde van 2 punten op grond van het Besluit 
proceskosten bestuursrecht zijnde € 1068,00.. 
 

Bezwaarde is het niet eens met een beslissing op zijn verzoek op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De commissie 
voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd de beslissing op een 
aantal onderdelen beter te motiveren. Er is in overeenstemming 
met dit advies besloten. 

 

 
 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


