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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 30 april 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. 

30-4-2021  A03 3233194 - 
Informerende brief aan 
de raad over proces 
kinderboerderij 

Het college besluit: 
De gemeenteraad met bijgaande brief te 
informeren over de stand van zaken van het proces 
Kinderboerderij met het verzoek hiervoor een 
beeldvormende politieke markt te organiseren. 
 

De gemeenteraad wordt met een brief geïnformeerd over de stand 
van zaken rondom het proces Kinderboerderij en zuidelijke entree 
Weusthag. 

Mariska ten 
Heuw 

30-4-2021  A04 3232246 - 
Beleidsregels giften 
Hengelo 2021 

Het college besluit: 
de concept beleidsregels giften Hengelo 2021 vast 
te stellen en ter inzage te leggen; 

Het is voor veel mensen onduidelijk wanneer het ontvangen van 
een gift gevolgen heeft voor de bijstand. Daarnaast is het 
onderwerp giften door de zaak van de gemeente Wijdemeren op de 
politieke agenda komen te staan. Dit heeft geleid tot het 
aanpassen van de beleidsregels giften, waarbij het college heeft 
besloten giften tot € 1200 per jaar vrij te laten. Met dit bedrag 
wordt aangesloten bij de in de Tweede Kamer op 25 februari 2021 
aangenomen motie. Ook is met de nieuwe beleidsregels geregeld 
dat giften tot € 1200 niet gemeld hoeven te worden.  
De cliëntenraad Minima en WMO heeft positief geadviseerd over dit 
voorstel. 
 

Mariska ten 
Heuw 

30-4-2021  B01 3205188 - 
Herinrichting 

Woolderesweg 

Het College besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerp met vrijliggende 

fietspaden. 
2. De Raad voor te stellen voor de realisatie van 
het verkeersveilig maken van de Woolderesweg 
een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van 
€311.702. 
3.. Dit krediet te dekken uit de in de Kadernota 
2021-2024 beschikbaar gestelde middelen 
(€100.000) en de subsidiebijdrage van de provincie 
Overijssel (€155.851). Het restant wordt 
geactiveerd en ten laste gebracht van het 
subtaakveld 2.10.1 Wegen.   
 

Met de vaststelling van het bestemmingsplan Seahorse heeft de 
gemeenteraad een motie aangenomen tot het verkeersveiliger 

maken van de Woolderesweg. 
 
Bewoners van het deel vanaf de Geerdinksweg tot aan de nieuwe 
uitrit van het plan Seahorse, vinden de weg verkeersgevaarlijk en 
dan in het bijzonder voor fietsers (scholieren Twickel). De 
wethouder heeft toegezegd om een verkeersveilige herinrichting 
van de weg op te pakken en samen met bewoners en 
belangengroeperingen een plan voor een nieuw ontwerp te maken. 

Gerard Gerrits 

30-4-2021  B02 3222455 - Protocol 
elektronisch 
berichtenverkeer 

Wij vragen aan het college het volgende besluit: 
1. Het eerdere besluit, zoals vastgesteld op 9-2-
2021, aangaande het Protocol elektronisch 
berichtenverkeer in te trekken; 
2. De raad voor te stellen: Het “Protocol 
elektronisch berichtenverkeer gemeente Hengelo 
2021” vast te stellen. 

Het college besluit in te stemmen met het agenderen van het 
protocol elektronisch berichtenverkeer 2021 voor besluitvorming 
door de raad. 
Publieksvriendelijke tekst 
De gemeente Hengelo kent een “Protocol elektronisch 
berichtenverkeer gemeente Hengelo 2005”. Dit protocol is 
verouderd en verdient een upgrade. Dat is gebeurd met het 
vaststellen van een nieuwe versie uit 2021. Belangrijke wijziging is 
dat de gemeente niet alleen digitaal bereikbaar wil zijn, maar ook 

Claudio 
Bruggink 
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bestuurlijke berichten digitaal wil verzenden naar inwoners en 
organisatie. 
 

30-4-2021  B04 3228279 - 
Raadsvragen over 
verkiezingsposters 
 

De raadsvragen van lid Janssen over 
verkiezingsposters beantwoorden middels 
bijgaande brief. 

Raadslid Janssen heeft vragen gesteld over het plakken van 
verkiezingsposters. het college beantwoordt deze vragen middels 
een brief.. 

Sander 
Schelberg 

30-4-2021  B05 3233094 - 
Informerende brief aan 
Regio Twente over 
besluitvorming GR 

Gezondheid / BVO 
Recreatieve 
Voorzieningen 
 

Het college besluit: 
De Regio Twente te informeren over de 
besluitvorming n.a.v. de GR Gezondheid / BVO 
Recreatieve Voorzieningen 

De gemeenteraad van Hengelo heeft toestemming verleend de 
Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente op te richten en 
de Regeling Regio Twente in zijn geheel te wijzigen in de 
Gemeenschappelijke regeling Gezondheid. Daar wordt de Regio 

Twente per brief over geïnformeerd.  

Claudio 
Bruggink 

30-4-2021  B07 3232867 - Reactie raad 
motie Versneld 
digitaliseren archief 

De uitwerking van de motie "Onderzoek (Versneld) 
Digitaliseren gemeentearchief" aan de 
gemeenteraad aan te bieden middels bijgevoegde 
brief. 

In de vergadering van 1 en 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad de 
motie “Onderzoek (Versneld) Digitaliseren gemeentearchief” 
aangenomen. Hierin is het college opgedragen onderzoek te doen 
naar hoe digitalisering van het gemeentearchief er versneld uit kan 
zien en binnen welke termijnen dit gerealiseerd kan worden en dit 
voorafgaand aan de kadernota met de gemeenteraad besproken te 
hebben. 
 

Claudio 
Bruggink 

30-4-2021  B08 3222463 - Anterieure 
overeenkomst 
dierenartsenpraktijk 
Deldenerstraat - hoek 
Floresstraat 

Aan te gaan de anterieure overeenkomst project 
Dierenartsenpraktijk Deldenerstraat - hoek 
Floresstraat 

Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. beoogt te komen tot de 
vestiging van een dierenartsenpraktijk aan de Deldenerstraat, 
tegen het talud van het spoorwegviaduct nabij de hoek met de 
Floresstraat. Het gaat om een deel van het terrein waar voorheen 
het autobedrijf Huiskes – Kokkeler gevestigd was. Het terrein ligt 
al jaren braak. De vigerende bestemming “Wonen” is nimmer 
gerealiseerd. Om de vestiging van de dierenartsenpraktijk 
planologisch mogelijk te maken verzoekt Janssen de Jong  om de 
bestemming “Wonen” van die percelen te wijzigen in “Gemengd”. 
De gemeente is bereid de hiervoor benodigde 
bestemmingsplanprocedure te voeren. 
Zodra het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de 
bouw onherroepelijk zijn draagt Janssen de Jong het project over 
aan dierenartsenpraktijk Beekzicht.  
 

Gerard Gerrits 

20-4-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B03 3218647 - Jaarverslag 
leerplicht/RMC 2019-
2020 

Het college besluit: 
1. Het RMC/leerplichtverslag schooljaar 2019-2020 
vast te stellen 
2. Het RMC/leerplichtverslag schooljaar 2019-2020 
ter informatie naar de Raad te sturen met 
bijgaande begeleidende brief. 

Het college heeft het leerplichtverslag over het schooljaar 2019-
2020 vastgesteld. Het schooljaar 2019-2020 was een bijzonder 
schooljaar door de uitbraak van de corona-pandemie. De scholen 
zijn een tijdje gesloten geweest en onderwijs en leerlingen 
moesten overschakelen naar online lessen. Omdat het toch wat 
anders ging dan normaal, heeft dit mogelijk invloed gehad op het 
aantal verzuimmeldingen evenals het aantal voortijdig 
schoolverlaters in het schooljaar 2019-2020. In Hengelo is het 
aantal verzuimmeldingen licht gedaald zowel in absolute als in 
relatieve zin. Binnen de Regionale Meld- en Coördinatie functie 
(RMC) voortijdig schoolverlaters zijn dit jaar 225 jongeren uit 
Hengelo preventief begeleid om te voorkomen dat ze aan het einde 

Claudio 
Bruggink 
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van het verslagjaar voortijdig schoolverlater werden. Er waren nog 
385 jongeren uit Hengelo in het bestand. Ook deze jongeren zijn 
begeleid en een deel hiervan zijn alsnog weer naar school of aan 
het werk gegaan. Daarnaast heeft het RMC 236 kwetsbare 
jongeren uit Hengelo gemonitord. Het RMC moet deze jongeren 
volgen tussen hun 16e en 23e jaar. Als een jongere niet meer op 
de plek zit waar hij of zij zou moeten zitten, neemt een RMC 
medewerker contact op met de jongere en wordt gekeken wat een 
jongere nodig heeft om weer naar school of aan het werk te 
kunnen gaan. 
   

20-4-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3207056 - 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 de opgelegde last onder 
bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal 
inzake afvaldumping. De commissie stelt vast dat het college ervan 
uit mocht gaan dat bezwaarde de overtreder is, tenzij bezwaarde 
aannemelijk maakt dat zij niet degene is geweest die de afvalzak 
in strijd met de Afvalstoffenverordening op onjuiste wijze heeft 
aangeboden. Naar het oordeel van de commissie is bezwaarde hier 

niet in geslaagd. Daarmee staat naar het oordeel van de 
commissie vast dat het college bevoegd was om handhavend op te 
treden en dat bezwaarde terecht is aangemerkt als overtreder. De 
commissie adviseert daarom het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Het college heeft conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

20-4-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3205437 - Bezwaar 
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 

20-4-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3192172 - 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 

20-4-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3169847 - Bezwaar 
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 stelt vast dat het college ervan uit mocht gaan dat 
bezwaarde de overtreder is, tenzij bezwaarde aannemelijk maakt 
dat zij niet degene is geweest die de afvalzak in strijd met de 
Afvalstoffenverordening op onjuiste wijze heeft aangeboden. Naar 
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het oordeel van de commissie is bezwaarde hier niet in geslaagd. 
Het verkeerd aanbieden van het huishoudelijk afval kan bezwaarde  
worden toegerekend. Bovendien heeft bezwaarde haar stelling niet 
onderbouwd met stukken of anderszins aannemelijk gemaakt. 
Daarmee staat naar het oordeel van de commissie vast dat het 
college bevoegd was om handhavend op te treden en dat 
bezwaarde terecht is aangemerkt als overtreder. De commissie 
adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft 
conform dit advies besloten. 
 

 
 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


