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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 18 mei 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. 

18-5-2021  A02 3242798 - Raadsbrief 
afvalbeleid 

De raad middels bijgevoegde brief te informeren 
over actuele ontwikkelingen rondom het dossier 
afval.  

Het college informeert de raad over actuele ontwikkelingen op het 
gebied van afval. Het gaat om de gescheiden inzameling van 
bioafval bij hoogbouw en de stand van zaken met betrekking tot 
de uitvoering van twee moties.  
 

Bas van 
Wakeren 

18-5-2021  B01 3229412 - Toezending 
Totaalbeeld 
Interbestuurlijk 
Toezicht ( IBT ) 2021 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het IBT-totaalbeeld 2021 
Gemeente Hengelo 
2. Bijgaande raadsbrief vast te stellen. 

Jaarlijks stelt de provincie in het kader van het toezicht op de 
gemeente vast hoe naar haar mening de gemeente er voor staat 
op een aantal gebieden. In april jl. heeft de provincie het 
totaalbeeld van de gemeente Hengelo voor 2021 vastgesteld. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren is het totaalbeeld op groen 
vastgesteld. Dat betekent dat GS voor dit jaar vinden dat - naast 
andere gebieden - dat de gemeente en dat de grote opgaven van 
de gemeente in het domein Ruimtelijke ordening (o.m. binnenstad 
en wonen) eveneens op orde zijn. Het college heeft de raad 
hiervan door middel van een brief geïnformeerd.  
 

Sander 
Schelberg 

18-5-2021  B02 3233763 - 
Raadsvragen over 
Hengelo kauwgomvrije 
stad 

 

De raadsvragen van BurgerBelangen te 
beantwoorden met de bijgevoegde brief.  

BurgerBelangen heeft vragen gesteld over kauwgom op straat. 
Deze vragen zijn door het college beantwoord middels een brief 
aan deze fractie.  

Mariska ten 
Heuw 

18-5-2021  B03 3236333 - 
Raadsvragen inz. 
Herverdeling 
gemeentefonds 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen van Lokaal Hengelo over de 
herverdeling gemeentefonds.  

De fractie van Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over het 
herverdelingsvoorstel van het gemeentefonds per 1 januari 2023, 
die het college beantwoordt door middel van een raadsbrief.  
De minister van BZK verwacht voor de zomervakantie een 
aangepast verdeelvoorstel gereed te hebben. Daarna volgen na de 
zomervakantie de adviezen van de Raad voor het Openbaar 
Bestuur en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vervolgens 
vindt pas besluitvorming plaats door het nieuwe kabinet. Op deze 
planning heeft het college geen invloed. Er is op dit moment niet te 
zeggen wat dit aangepaste verdeelmodel betekent qua 
herverdeeleffect (voordelig of nadelig) voor de gemeente Hengelo. 
Er kan dus in de Kadernota 2022-2025 van de gemeente Hengelo 
geen rekening worden gehouden met de mogelijke voor- of 
nadelige effecten van de nieuwe aangepaste herverdeling. Het 
college zal, wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, de 
gemeenteraad tijdig informeren.  
 
 
 
 

Mariska ten 
Heuw 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

18-5-2021  B04 3235514 - 2e 
verzamelwijziging 
Beleidsbegroting 2021-
2024 

De raad voor te stellen: 
De 2e wijziging van de Beleidsbegroting 2021 vast 
te stellen 

In de 2e wijziging zijn alle op de agenda van de raad voorgekomen 
voorstellen met financiële gevolgen voor de “programma’s” van de 
Beleidsbegroting 2021 verwerkt. Ook de gevolgen van eerdere 
raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een 
afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze 
wijziging opgenomen. 
 

Mariska ten 
Heuw 

18-5-2021  B05 3236331 - 
Raadsvragen inzake 
participatiebeleid 
ruimtelijke initiatieven 

Het college besluit: 
de raadsvragen van Lokaal Hengelo over 
participatiebeleid ruimtelijke initiatieven met 
bijgaande brief te beantwoorden 
 

De raadsfractie van Lokaal Hengelo heeft schriftelijke vragen 
gesteld over participatiebeleid ruimtelijke initiatieven. Het college 
heeft die vraag beantwoord met een brief.  

Gerard Gerrits 

18-5-2021  B06 3242643 - Voortang 
Nijverheid Aardgasvrij 
en werkplaats warmte 
transitievisie warmte 

In te stemmen met het versturen van bijgaande 
brief en bijlagen aan de gemeenteraad van 
Hengelo 

De warmtetransitie is een belangrijke opgave de komende 
decennia. In Hengelo wordt gewerkt aan een proces en 
participatiestrategie voor de overgang naar een aardgasvrije stad. 
Het college nodigt de raad uit om hen te informeren over de 
voortgang van de Nijverheid Aardgasvrij. En voor een werkplaats 
warmte over de participatieaanpak voor de transitievisie warmte.  
 

Claudio 
Bruggink 

18-5-2021  B07 3233608 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Buitengebied 
Deldenerdijk 55 en 
Wolfaterweg 31 

A. 
dat conform de mer-beoordeling in de 
voorbereiding op het bestemmingsplan 
Buitengebied Deldenerdijk 55 en Wolfkaterweg 31 
geen mileueffectrapport behoeft te worden 
opgesteld. 
 
B. 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied Deldenerdijk 55 en 
Wolfkaterweg 31 (met identificatienummer: 
NL.IMR0.0164.BP0146-0201, getekend op de 
ondergrond o_NL.IMR0.0164.BP0146.dgn);  
2. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
3. het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 
Deldenerdijk 55 en Wolfkaterweg 31 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage te leggen. 
  

Voor elk besluit of plan (in dit geval ontwerp bestemmingsplan) dat 
nadelige milieugevolgen kan hebben moet een toets (vormvrije 
m.e.r.-beoordeling) worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Uit de voor dit 
ontwerpbestemmingsplan uitgevoerde toets blijkt dat vanwege de 
aard en omvang van de milieueffecten van dit project geen 
milieueffectrapportage opgesteld behoeft te worden. 
Op de agrarische bouwpercelen Deldenerdijk 55 en Wolfkaterweg 
31 zijn/worden de agrarische bedrijfsactiviteiten beëindigd. Het 
plan voorziet in de sloop van ongeveer 2100 m2 overtollige 
agrarische bedrijfsgebouwen. Daarnaast worden de erven opnieuw 
ingericht met verbetering van de landschappelijke kwaliteiten. 
Op beide erven wordt één rood voor rood woning toegevoegd. Op 
perceel Deldenerdijk 55 wordt ook een bestaande bungalow 
afgebroken en binnen perceel Deldenerdijk 55 herbouwd (als 
schuurwoning) 
Met de initiatiefnemer (Stichting Twickel) zijn bovenstaande 
afspraken op 3 november 2020 vastgelegd in een Rood voor Rood 
overeenkomst. 
Op basis van het voorontwerp bestemmingsplan is vooroverleg 
gevoerd met de provincie en het waterschap. In het kader van het 
vooroverleg heeft provincie aangegeven te kunnen instemmen met 
het plan. Voor het overige zijn geen vooroverlegreacties 
binnengekomen. Na instemming door het college wordt het 
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Deldenerdijk 55 en 
Wolfkaterweg 31 gedurende 6 weken ter inzage gelegd en kan 
eenieder zienswijzen indienen. 
 
 

 
 

Gerard Gerrits 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

11-5-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B01 3239945 - Hengelo's 
werken- definitief 
voorstel 

Het college besluit: 
Een definitief besluit te nemen over de wijziging 
van de organisatie structuur zoals toegelicht in de 
notitie Organisatie voorstel Hengelo's Werken.  

De samenleving verandert in rap tempo en onze organisatie moet 
daarop in kunnen spelen. De laatste jaren merkten we dat dit niet 
altijd evengoed ging in Hengelo. Hoewel onze dienstverlening van 
een goed niveau was, waren er ook een aantal problemen die de 
wendbaarheid van onze organisatie in de weg stonden.  
 
Om de problemen aan te pakken is het programma Hengelo’s 
Werken ontwikkeld. Het doel van Hengelo’s werken is dat onze 
organisatie een wendbare, zelfbewuste organisatie wordt waarin 
medewerkers in hun kracht staan, persoonlijk leiderschap tonen en 
samenwerken.  
 
Om deze doelen te bereiken, wordt een andere wijze van 
aansturing in de organisatie voorgesteld. Dit leidt tot een wijziging 
in de organisatiestructuur.  
  

Claudio 
Bruggink 

11-5-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B10 3233148 - Vaststelling 
selectiedocument 

verkoop Deldenerstraat 
59 incl. (een deel van) 
het naastgelegen 
perceel 

Het college besluit: 
1. Besluiten om het pand Deldenerstraat 59 

(Markant) en het naastgelegen perceel te gaan 
verkopen; 
2. In te stemmen met het selectiedocument 
verkoop Deldenerstraat 59 
3. De gemeenteraad via bijgevoegde brief te 
informeren. 
 

Het college heeft besloten om de verkoopprocedure op te starten 
waarbij de uiteindelijke koper een visie ontwikkelt op het pand en 

het naastgelegen bouwperceel. Hierin dient te worden aangegeven 
hoe deze kan worden ontwikkeld en gerealiseerd, rekening 
houdend met de gemeentelijke randvoorwaarden. De levering 
vindt plaats zodra het bestemmingsplan (omgevingsplan) is 
vastgesteld.  

Gerard Gerrits 

11-05-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3215444 - 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 hij 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 

11-05-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3203142 - 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 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

11-05-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3166818 - Bezwaar 
tegen verleende 
omgevingsvergunning 
Merelweg 1, plaatsen 
twee airco's 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarde is van oordeel dat het college de verleende vergunning 
voor het plaatsen van aico's niet had kunnen verlenen, maar de 
aanvraag niet-ontvankelijk had moeten verklaren omdat het 
bouwplan niet gerealiseerd zou kunnen worden. De commissie voor 
de bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaar ongegrond te 
verklaren, omdat niet voldoende aannemelijk is dat het bouwplan 
niet gerealisseerd kan worden. Volgens de commissie is de 
aanvraag dan ook terecht inhoudelijk beoordeeld. Er is in 
overeenstemming met het advies van de commissie besloten het 
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven.  

Gerrits 

 
 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 

 


