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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente 

Hengelo dinsdag 8 juni 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. 

8-6-2021 A04 3234782 - 
Overbruggingsvoorstel 
PMD Twentse 
Gemeenten i.v.m. 
uitzonderlijke 
vervuilingsproblematie
k van het afval 

Het college besluit: 
In te stemmen met het overbruggingsvoorstel PMD 
Twentse gemeenten. 

De Twentse gemeenten hebben gezamenlijk afspraken gemaakt 
met Nedvang over de vergoedingen voor ingezameld PMD. 
Aanvullend op de landelijke afspraken ontvangen gemeenten voor 
materiaal met een vervuiling tussen de 15 en 35% een vergoeding 
van € 130.. Her overbruggingsvoorstel loopt in eerste aanleg tot 1 
juli 2021.   

Bas van 
Wakeren 

8-6-2021 B01 3173375 - Aanleg 

drainage Hazelaarweg. 

Het college besluit: 

1. Een krediet van € 175.000,-- te verlenen voor
de aanleg van drainage in een deel van de 
Hazelaarweg; 
2. Dit krediet te dekken middels de voorziening
riolering. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-
2022 is hier rekening mee gehouden. 

Een aantal bewoners van de Hazelaarweg (tussen de Berkweg en 

de Dennenbosweg) en de Dennenbosweg (tussen de Hazelaarweg 
en de Troelstrastraat), ervaart al geruime tijd grondwateroverlast 
in de vorm van natte kruipruimtes. Deze overlast is structureel. 
Bovendien bevindt de bestrating van dit deel van de Hazelaarweg 
zich in een slechte staat. Teneinde deze problemen op te lossen 
wordt drainage aangelegd en worden rijbaan en trottoirs opnieuw 
gestraat. De trottoirs worden voorzien van nieuw betonmateriaal. 
Tevens worden nieuwe bomen geplant. 

Mariska ten 

Heuw 

8-6-2021 B02 3242672 – 
Planschadeverhaals-
overeenkomst 

Het college besluit:  
Aan te gaan de bij dit besluit behorende 
planschadeverhaalsovereenkomst in verband met 
de omgevingsvergunning buitenplanse afwijking, 
ten behoeve van de realisering van bovengrondse 
stallingsgarages nabij Steenbakkersweg 12.  

Eventuele planschade als gevolg van het verlenen van de 
omgevingsvergunning kan door middel van de overeenkomst 
worden verhaald op de initiatiefnemer.  

Gerard Gerrits 

8-6-2021 B04 3243223 - 
Raadsvragen over 
Leesbaarheid - brieven, 
beleidstukken etc 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de ChristenUnie over 
leesbaarheid van briefen etc. schriftelijk te 
beantwoorden. 

De ChristenUnie heeft raadsvragen gesteld over leesbaarheid van 
briefen etc. Het college heeft deze schriftelijk beantwoord.  

Sander 
Schelberg 

8-6-2021 B05 3248567 - 
Jaarvantwoording 

toezicht en handhaving 
kinderopvang 2020 

Het college besluit: 
De jaarverantwoording 2020 toezicht en 

handhaving kinderopvang voor 1 juli 2021 
vaststellen.  

In de Regeling Wet kinderopvang staat dat het college jaarlijks een 
verslag moet vaststellen van alle, in de Wet kinderopvang (Wko) 

en onderliggende regelgeving opgedragen, toezichts- en 
handhavingstaken. De gemeente geeft op basis van een landelijk 
model weer op welke wijze invulling is gegeven aan het toezicht en 
handhaving kinderopvang. Na vaststelling biedt het college de 
jaarverantwoording aan, aan de minister van Sociale Zaken en 
werkgelegenheid (SZW). In 2020 heeft de gemeente Hengelo het 
toezicht en handhaving kinderopvang grotendeels volgens de 
wettelijke voorschriften uitgevoerd. Deze jaarverantwoording geeft 
een beeld van de kwaliteit van het toezicht en handhaving, maar 

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

niet van de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente. 
 
 
 
 

8-6-2021  B06 3166240 - 
Beleidsregels 
handhaving Wet 
kinderopvang 
gemeente Hengelo 

Het college besluit: 
1. De beleidsregels handhaving  Wet kinderopvang 
Hengelo vaststellen met ingang van 1 april 2021; 

De gemeente Hengelo is verantwoordelijk voor de handhaving 
kinderopvang. Hiervoor gebruikt de gemeente beleidsregels. In 
deze beleidsregels staan de maatregelen vermeld die de gemeente 
kan toepassen als een kinderopvang locatie niet aan de regels van 
de Wet kinderopvang voldoet. Met de nieuwe beleidsregels 
handhaving Wet kinderopvang vindt het toezicht intensiever plaats 
op onder andere de voorzieningen voor gastouderopvang. 
 

Claudio 
Bruggink 

8-6-2021  B07 3239330 - 
Raadsvragen over Wifi-
tracking 

Het college besluit: 
De raadsvragen van Groen Links over wifi-tracking  
schriftelijk te beantwoorden. 
 

Groen Links heeft raadsvragen gesteld over wifi-tracking. Het 
college heeft deze schriftelijk beantwoord. 

Gerard Gerrits 

1-6-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A01 3221274 - 
Besluitvorming 
Kaderstelling Hart van 
Zuid 

Het college besluit om de raad voor te stellen: 
1. De geactualiseerde ontwikkelkaart Hart van Zuid 
vast te stellen als ruimtelijk kader voor de verdere 
ontwikkeling van Hart van Zuid; 
2. In te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen voor zover deze betrekking hebben op 
de ontwikkelkaart Hart van Zuid, zoals opgenomen 
in de “Nota zienswijzen Ontwikkelkaart Hart van 
Zuid”, dat deel uitmaakt van dit besluit;   
3. Kennis te nemen van het identiteitsdocument 
Hart van Zuid; 
4. De dynamische gebiedsgerichte 
woningbouwprogrammering Hart van Zuid, zoals 
geschetst in de door de Markttafel Hart van Zuid 
gestuurde brief van 31 maart 2021, te 
bekrachtigen; 
5. De grondexploitatie van Ketelfabriek 2021 2.0 
en de bijbehorende uitgangspunten vast te stellen; 
6. De geactualiseerde grondexploitatie Lansinkveld 
Noord 2021 2.0, Langeler Erve 2021 2.0 en EMGA 
Zuid 2021 2.0, gewijzigd vast te stellen; 
7. Het exploitatiegebied van Woonstad waarbinnen 
EMGA Zuid ligt gewijzigd vast te stellen; 
8. In te stemmen met de cofinanciering van € 
4.238.762 ter dekking van het voor de aanvraag 
Woningbouwimpuls berekende publieke tekort, te 
dekken uit:  
a. Reserve grondbedrijf     € 2,96 miljoen 
b. Reserve bodemsanering € 1,28 miljoen 
 
 

 
 

Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. Er ontstaat een uniek en 
levendig stadsdeel, waar de komende jaren een aantrekkelijk en 
duurzaam leefklimaat zal ontstaan, met zo’n 1000 woningen voor 
zowel starters op de woningmarkt, als ook mensen die willen 
doorgroeien. Hart van Zuid is groot en de deelgebieden worden 
gefaseerd en door verschillende marktpartijen ontwikkeld. Hart 
van Zuid grenst aan de binnenstad en de gemeenteraad heeft 
beide gebieden als prioritair aangemerkt. 
Dit alles vraagt een goede regie en afstemming, zowel ruimtelijk 
als functioneel, binnen Hart van Zuid en daarbuiten. En het vraagt 
de nodige investeringen om de beoogde kwaliteit te kunnen 
waarborgen. Het college van B en W heeft daarom ingestemd met 
de geactualiseerde ontwikkelkaart en de geactualiseerde 
grondexploitatie en heeft de gebiedsgerichte 
woningbouwprogrammering bekrachtigd. Deze besluiten worden 
nu voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Mariska ten 
Heuw 
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1-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B11 3243711 - Verlenging 
cameratoezicht 
Industrieplein 

Op grond van artikel 2:85 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, juncto artikel 151c 
Gemeentewet en de Verordening cameratoezicht 
2017, de burgemeester te laten besluiten het 
tijdelijk cameratoezicht op het Industrieplein te 
verlengen met ingang van 1 juni 2021, gedurende 
een periode van drie maanden tot 1 september 
2021. 

Het voorstel is om de periode van cameratoezicht op het 
Industrieplein nogmaals te verlengen met drie maanden tot 1 
september 2021. Sinds het opheffen van de avondklok is sprake 
van een flinke toeloop van bezoekers van het skatepark en het 
Industrieplein als trefpunt van groepen. Met de beperkte opening 
van de horeca en de verdere versoepeling van maatregelen, is 
Metropool ook weer als uitgaansgelegenheid in beeld en kan het 
Industrieplein gezien worden als onderdeel van het uitgaan in de 
Hengelose binnenstad. Cameratoezicht in de binnenstad heeft 
bewezen dat eerder ingegrepen kan worden bij dreigende 
escalaties en helpt de politie en om meer naar de voorkant van 
incidenten te komen. Daarom het voorstel aan de burgemeester 
om het tijdelijk cameratoezicht op het Industrieplein opnieuw te 
verlengen met een periode van drie maanden tot 1 september 
2021. De beelden worden 24 uur per dag opgenomen en live 
uitgekeken in overleg met politie. Vooralsnog is dat overdag en op 
wisselende tijden. De beelden worden maximaal 4 weken bewaard. 
 

Sander 
Schelberg 

1-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3230476 - 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 
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 

1-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3228600 - 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 

1-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3227682 - 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 
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1-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3221377 - Bezwaar 
tegen beschikking 
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. 
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 

1-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3218279 - 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. 
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 

1-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3211469 - 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. 
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 

1-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3208402 - Bezwaar 
tegen verlening 
omgevingsvergunning 
O-2020-0640 - 
parkeren Bataafse 
Kamp 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten. 

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het aanleggen van extra 
parkeerplaatsen aan de Bataafse Kamp. De commissie is van 
oordeel dat hier sprake is van een niet-ingrijpende herinrichting. 
De commissie kan het college daarom volgen in zijn standpunt dat 
het ruimtelijke groene aanzien nauwelijks wordt aangetast en dat 
de gevolgen voor de directe omgeving beperkt zijn. Gelet hierop is 
het college bevoegd om een omgevingsvergunning te verlenen.  
Ook het overige door bezwaarde aangevoerde leidt niet tot een 
ander oordeel. De commissie heeft dan ook geadviseerd om de 
bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand 
te laten. Het college heeft overeenkomstig het advies besloten. 

Gerard Gerrits 

1-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3201163 - Bezwaar 
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 het toepassen 
van spoedeisende bestuursdwang en het kostenverhaal in verband 
met het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast dat het college het bestreden 
besluit inmiddels heeft ingetrokken. Bezwaarmaker is per brief 
gevraagd om aan te geven welk (proces)belang hij nog heeft bij 
voortzetting van de procedure. Bezwaarmaker heeft in het geheel 
niet gereageerd op deze brief. De commissie is dan ook van 

Bas van 
Wakeren 



Pagina 5 van 5 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

oordeel dat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard, in verband met het ontbreken van procesbelang. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 

1-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3191523 - Bezwaar 
tegen besluit 
bestuursdwang afval 

de bezwaren, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde lasten onder 
bestuursdwang en de besluiten tot het overgaan tot kostenverhaal 
inzake afvaldumping. De commissie stelt vast dat één van de 
betreffende besluiten is ingetrokken. Bezwaarmaker is per brief 
gevraagd om aan te geven welk (proces)belang zij nog heeft bij 
voortzetting van de procedure. Bezwaarmaker heeft in het geheel 
niet gereageerd op deze brief. De commissie voor de 
bezwaarschriften is van oordeel dat de bezwaren kennelijk niet-
ontvankelijk verklaard moeten worden, omdat niet is gebleken van 
enig procesbelang aangezien reeds is tegemoetgekomen aan het 
bezwaar. Het college heeft conform dit advies besloten. 

Bas van 
Wakeren 

1-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3189487 - 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 het toepassen 
van spoedeisende bestuursdwang en het kostenverhaal in verband 
met het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast dat het college het bestreden 
besluit inmiddels heeft ingetrokken. Bezwaarmaker is per brief 
gevraagd om aan te geven welk (proces)belang hij nog heeft bij 
voortzetting van de procedure. Bezwaarmaker heeft in het geheel 
niet gereageerd op deze brief. De commissie is dan ook van 
oordeel dat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard, in verband met het ontbreken van procesbelang. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 

Bas van 
Wakeren 

1-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3188953 - 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 huishoudelijk afval. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast dat het college het bestreden 
besluit inmiddels heeft ingetrokken. Bezwaarmaker is per brief 
gevraagd om aan te geven welk (proces)belang hij nog heeft bij 
voortzetting van de procedure. Bezwaarmaker heeft in het geheel 
niet gereageerd op deze brief. De commissie is dan ook van 
oordeel dat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard, in verband met het ontbreken van procesbelang. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 

Bas van 
Wakeren 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 

 
 


