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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 15 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. 

15-6-2021  A01 3257905 - Reactie 
college op 
accountantsverslag 
PWC jaarstukken 2020 
 

College reactie vaststellen en versturen naar de 
raad.  

Het college heeft een reactie gegeven op het verslag van de 
accountant op de jaarstukken 2020 en dat in een brief aan de 
gemeenteraad verwoord.  

Mariska ten 
Heuw 

15-6-2021  A04 3256590 - Besluit 
inzake samenwerking 
bedrijfsvoering met 
gemeente Haaksbergen 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het besluit van 
Haaksbergen om geen gebruik te zullen maken van 
ons “Voorstel overgang en samenwerking 

bedrijfsvoering”. 
2. Instemmen met het opstellen van een 
aanbieding voor het leveren van de IT conform het 
model Oldenzaal en SWB voor de gemeente 
Haaksbergen. 
3. De gemeenteraad via bijgevoegde 
raadsinformatiebrief nader te informeren. 

Haaksbergen wil een toekomstbestendige, zelfstandige 
netwerkgemeente worden en wil daarom haar bedrijfsvoering 
onderbrengen bij Hengelo. Op basis van een gezamenlijke 
opdracht heeft Hengelo een voorstel gedaan voor de overgang van 

en samenwerking op de totale bedrijfsvoering. Het college van 
Haaksbergen heeft besloten om van deze totaalaanbieding geen 
gebruik te maken. Dit omdat de financiële middelen ontbreken om 
“ja” te zeggen tegen deze aanbieding van Hengelo. Hiermee zegt 
Haaksbergen dus “nee” tegen deze aanbieding, maar blijft “ja” 
zeggen tegen samenwerking met Hengelo en wil in ieder geval op 
korte termijn de IT overdoen aan Hengelo. Hier zal waarschijnlijk 
binnenkort een vervolgbesluit over genomen worden. 
 

Claudio 
Bruggink 

15-6-2021  A05 3250753 - 
Beleidsregels TONK 
vernieuwd 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de beleidsregels Tijdelijke 
Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) 
Hengelo juni 2021. 
2. Gelijktijdig de beleidsregels Tijdelijke 
Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) 
Hengelo intrekken. 
3. Af te zien van inspraak omdat de wijzigingen 
betrekking hebben op een halvering van de 
inkomensdaling, verhoging van de 
tegemoetkoming en verlenging van de periode. 
4. De raad middels verzamelwijziging voor te 
stellen de begroting middels bijgevoegde wijziging 
aan te passen. 

Door de coronamaatregelen hebben sommige huishoudens te 
maken met een inkomensterugval waardoor problemen met de 
betaling van de woonlasten. Deze problemen kunnen niet worden 
opgelost door de huurtoeslag. Met de beleidsregels Tijdelijke 
ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) geeft de gemeente 
een bijdrage in de woonlasten voor de periode 1 januari 2021 tot 
en met 30 juni 2021 van € 250 per maand.  
De periode is verlengd tot 1 oktober 2021. Ook is de bijdrage 
verhoogd naar € 500 per maand. Hiervoor is het nodig nieuwe 
beleidsregels vast te stellen.  
Inwoners die al een toekenning TONK hebben gekregen, hoeven 
niet opnieuw aan te vragen. Zij krijgen vanzelf de verhoging met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 betaald. Ook de 
verlenging tot 1 oktober gaat vanzelf.  
De voorwaarden voor nieuwe aanvragers zijn gelijk gebleven, 
uitgezonderd het percentage van de inkomensdaling. Het 
percentage is verlaagd van 30% naar 15% zodat meer aanvragers 
in aanmerking kunnen komen. 
Om deze tegemoetkoming te krijgen moet:  
- het gezinsinkomen is in januari 2021 tenminste 15% lager dan 
een maandinkomen in 2020; 
- geen geld op betaal-/ spaarrekeningen, contant, waardepapieren, 
digitaal geld zoals bitcoins hebben, hoger dan de 

Mariska ten 
Heuw 
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vermogensvrijlating van de bijstand (€ 12.590 voor een echtpaar, 
€ 6.295 voor een alleenstaande); 
- woonlasten hebben van een eigen woning of huurwoning in de 
vrije sector.  
Meer informatie over het aanvragen staat op de website: 
www.hengelo.nl   
 

15-6-2021  A06 3241988 - 
Raadsvragen over de 
TONK en de uitvoering 
hiervan 

Het college besluit: 
In te stemmen met beantwoording van 
raadsvragen van de fractie van de VVD over de 
uitvoering van de Tonk in Hengelo conform 
bijgaande brief. 

Voor mensen wier inkomen aanzienlijk gedaald is door de 
coronacrisis en hierdoor noodzakelijke kosten als woonkosten niet 
meer kunnen betalen is de regeling Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen. Deze is 
gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en is sinds maart aan te 
vragen bij de gemeenten.  Zo'n aanvraag kan met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2021. De factie van de VVD heeft vragen 
gesteld over de uitvoering hiervan in Hengelo. Het college 
beantwoord deze door middel van een brief. Voor de inhoud van 
vragen en antwoorden wordt verwezen naar de brief. 
 

Mariska ten 
Heuw 

15-6-2021  A07 3256112 - Brief aan 
gemeenteraad 
woonwagenstandplaats
en 
 

Het college besluit om middels bijgevoegde brief de 
gemeenteraad te informeren over de voortgang 
van het woonwagenbeleid. 

 Bas van 
Wakeren 

15-6-2021  B02 3255345 - Wijziging 
Organisatiebesluit 
gemeente Hengelo 

Het college besluit: 
1. Vaststellen van het gewijzigde Organisatiebesluit 
gemeente Hengelo; en 
2. Het CMT op te dragen een handleiding 
programmatisch werken op te stellen in 
overeenstemming met het besluit onder 1 en ter 
vaststelling door het College aan te bieden; 
3. Het CMT op te dragen de handleiding 
projectmatig werken in overeenstemming te 
brengen met het besluit onder 1 en eveneens ter 
vaststelling door het College aan te bieden.  
 

De inrichting van de ambtelijke organisatie van de gemeente 
Hengelo verandert. Enerzijds is er een wens om meer van buiten 
naar binnen te werken en daarbij de vragen en wensen van de 
Hengelose burger meer centraal te stellen en anderzijds moet daar 
wel een goed gecoördineerde wijze centraal op gestuurd kunnen 
worden. Met de vastgestelde wijzigingen is vorm en inhoud 
gegeven aan een versterking van de centrale sturing. 

Claudio 
Bruggink 

15-6-2021  B04 3243549 - 
Raadsvragen over in 
gesprek gaan over de 
afwegingskaders 
zorgaanbieders 

Het college besluit: 
Instemmen met beantwoording van de vragen van 
de PvdA via bijgaande brief.  

De PVDA heeft middels een brief vragen gesteld aan het college 
over het afwegingskader bij de WMO onderzoeken. Tevens wil de 
fractie met het college en de raad in gesprek over de winstmarges 
bij zorgorganisaties. Het college heeft middels een brief de vragen 
beantwoord. 
 

Bas van 
Wakeren 

15-6-2021  B05 3196824 - Actualisatie 
privacybeleid 

Het college besluit: 
Het bijgevoegde concept Privacybeleid vast te 
stellen 

In 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hengelo  beleid vastgesteld voor de omgang met 
persoonsgegevens binnen de gemeente. Naar aanleiding van het 
eerste jaarverslag van de Functionaris voor de 
gegevensbescherming (FG) is er een Privacyfunctionaris (PO) 
benoemd. De PO ondersteunt het college, management en 
medewerkers van de gemeente bij het borgen van een goede 
omgang met persoonsgegevens binnen de gemeentelijk 
werkprocessen. Een en ander heeft geleid tot een wijziging in de 

Claudio 
Bruggink 
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verantwoordelijkheden met betrekking tot het privacy-beleid. Deze 
ontwikkeling is in het  privacy-beleid verwerkt. 
 

15-6-2021  B06 3248263 - Raadsbrief 
voortgang 
implementatie 
Omgevingswet 

Het college besluit: 
- de raad middels bijgevoegde brief te informeren 
over de voortgang van de implementatie van de 
Omgevingswet.  

De gemeente Hengelo bereidt zich voor op de Omgevingswet. In 
een brief informeert het college de gemeenteraad over de 
voortgang hiervan. Daarbij wijst het college op risico's waarover zij 
bezorgd is. Dat betreft de hoge invoeringskosten van de 
Omgevingswet voor gemeenten en het gereedkomen van het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast geeft het college 
aan dat de raad een aantal besluiten moet nemen voordat de 
Omgevingswet in werking treedt.  
 

Gerard Gerrits 

15-6-2021  B07 3184861 - Vaststelling 
handelingsprotocol 
Aandachtsfunctionariss
en Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling 

Het college besluit: 
Het Handelingsprotocol huiselijk geweld en 
kindermishandeling gemeente Hengelo vaststellen. 

In 2013 werd landelijk de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling (HG en KM) van kracht. Onze gemeente 
heeft in 2013 de 'meldcode HG en KM' voor de eigen medewerkers 
vastgesteld. Hierin is opgenomen hoe medewerkers handelen bij 
signalen van HG en KM in hun contacten met burgers. De 
meldcode is in 2019 landelijk uitgebreid met een zogeheten 
'afwegingskader'. Onze gemeentelijke meldcode was hierop nog 
niet aangepast. Het college heeft het thans het 'handelingsprotocol 
huiselijk geweld en kindermishandeling' vastgesteld. In dit 
document is de nieuwe meldcode opgenomen. 
 

Claudio 
Bruggink 

15-6-2021  B08 3255754 - Aanvraag 
wederopbloei stichting 
hengeler weend 
blaozers 

Het college besluit: 
1. De subsidie aan de Stichting Hengeler Weend 
Blaozers 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 € 5.000,- 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 Hengeler Weend Blaozers ontvangt op basis van hun 
aanvraag 5.000 euro subsidie voor inkomstenderving door Corona. 
  

Claudio 
Bruggink 

15-6-2021  B09 3255744 - Aanvraag 
wederopbloei stichting 
NAH Oost 

Het college besluit: 
1. De subsidie aan de Stichting NAH 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 € 5.400,- 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. NAH 
Oost is een stichting die zich inzet voor mensen met niet-
aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten en ontvangt op 
basis van hun aanvraag 5.400 euro subsidie voor extra kosten 

corona en inkomstenderving. 
  

Claudio 
Bruggink 

15-6-2021  B10 3217443 - Jaarverslag 
FG over 2020 (AVG) 

1. Kennis nemen van het jaarverslag van de FG 
over de mate van AVG-compliance in 2020. 
2. De aanbevelingen in het verslag vaststellen. 
3. De directie opdracht geven om invulling te 
geven aan de aanbevelingen in het FG-verslag. 

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de 
omgang met persoonsgegevens binnen de gemeente. De regels 
voor deze omgang met persoonsgegevens zijn terug te vinden in 
de privacywetgeving, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Er gaat veel goed, maar er zijn ook nog 

Claudio 
Bruggink 
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verbeterpunten. De FG doet een aantal aanbevelingen om beter te 
voldoen aan de privacyregels. 
 

15-6-2021  B11 3246773 - 
Intentieverklaring 
Duurzaamheid 
gemeente en BIT 
(bedrijvenvereniging 
Twentekanaal) 

Het college besluit: 
-Instemmen met  de “Intentieverklaring 
Duurzaamheid 
-Wethouder  Bruggink door de burgemeester te 
machtigen de Intentieverklaring Duurzaamheid te 
ondertekenen. 

Het Bestuur van het bedrijventerrein Twentekanaal streeft naar 
een Duurzaam bedrijventerrein en wenst daartoe een plan van 
aanpak op te stellen. Gemeente Hengelo ondersteunt dit initiatief. 
De gemeente Hengelo verklaart het BIT hierbij te ondersteunen. 

Claudio 
Bruggink 

15-6-2021  B12 3228941 - Vaststellen 
subsidie-

uitvoeringsregelingen 
2022 

Het college besluit: 
De subsidie-uitvoeringsregelingen 2022 met 

betrekking tot cultuurhistorisch erfgoed, cultuur, 
internationaal, jeugd, onderwijs, sport en bewegen, 
welzijn en zorg (inclusief de aanvraagformulieren) 
vast te stellen. 

Ten behoeve van subsidieverlening wordt jaarlijks een subsidie 
uitvoeringsregeling vastgesteld. De regels omtrent de subsidies 

voor 2022 op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed, cultuur, 
internationaal, jeugd, onderwijs, sport en bewegen, welzijn en zorg 
is door het college vastgesteld. De voorwaarden om voor subsidie 
in aanmerking te komen en de aanvraagformulieren zijn via de 
gemeentelijke website te downloaden. 
 

Claudio 
Bruggink 

15-6-2021  B13 3246800 - Ledenbrief 
Uitnodiging ALV 16 juni 
2021 

1. Instemmen met de bijgevoegde annotatie voor 
de (digitale) Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van de VNG op 16 juni a.s.; 
2. Wethouder Ten Heuw volmacht te geven om 
conform de annotatie deel te nemen aan de 
beraadslagingen en de stemmingen van de digitale 
BALV van 16 juni a.s.. 
 

Op 16 juni 2021. vindt een (digitale) Algemene Ledenvergadering 
plaats van de VNG. Op de agenda voor 
de ALV staan onder andere het jaarverslag, contributievoorstel en 
de Kadernota 2022. Een van de collegeleden neemt namens de 
gemeente Hengelo deel aan deze ledenvergadering en is 
gemachtigd te stemmen. 

Sander 
Schelberg 

8-6-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A01 3220248 - Jaarstukken 
2020 Gemeente 
Hengelo 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. De Jaarstukken 2020 van de gemeente Hengelo 
vast te stellen en de daarin opgenomen 
inhoudelijke toelichting en financiële analyses te 
aanvaarden als verantwoording van het college 
over het gevoerde beleid en beheer in 2020 
2. Het batige resultaat te bestemmen conform 
bestemmingsvoorstel. 

Het college van B&W heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 
2020 opgesteld en biedt deze stukken ter vaststelling aan de 
gemeenteraad aan. In de programmarealisatie van het jaarverslag 
wordt verantwoording afgelegd over de inhoud van het gevoerde 
beleid en beheer. In de jaarrekening wordt verantwoording 
afgelegd over de financiën, die daarmee gemoeid waren. De 
jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 6,2 miljoen 
na resultaatbestemming, waar € 2,1 miljoen positief was begroot.  
 
Het overschot van 2020 wordt voorgesteld om toe te voegen aan 
de algemene reserve voor de versterking van het gemeentelijk 
weerstandsvermogen. Zodoende blijven we bestand tegen risico's 
en onzekerheden, zoals bij de hoogte van de rijksinkomsten en de 
kostenontwikkeling in de Wmo en Jeugdzorg.  
 
We willen als stadsbestuur alert blijven, want er liggen nog grote 

uitdagingen voor ons die veel vragen van ons én onze inwoners. 
Dat vraagt dat ons ‘huishoudboekje’ op orde is en blijft. We zullen 
daarom ook in 2021 ambitieuze, maar realistische keuzes maken. 
We blijven zoeken naar een evenwichtige balans van uitgaven en 
inkomsten, zodat we kunnen blijven investeren in een duurzame, 
sociale, economisch veerkrachtige en aantrekkelijke stad. 
 
 

Mariska ten 
Heuw 
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8-6-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A02 3233458 - Herziening 
grondexploitaties 2021 

De Raad voor te stellen: 
1. De per 1 januari 2021 herziene grondexploitaties 
en de daarmee samenhangende herziening van de 
reserve grondexploitaties vast te stellen. 
2. Ten laste van de reserve grondexploitaties een 
voorziening te treffen van € 72.983.043 om de 
tekorten van de grondexploitaties af te dekken. 
3. Ten laste van de reserve grondexploitaties een 
voorziening te treffen van € 13.844.091 om de 
tekorten van de "Materiële Vaste Activa" af te 
dekken.  
4. Om de grondexploitatie Hart van Zuid te 
behandelen als één project. Dit betekent dat alle 
financiële resultaten op totaalniveau worden 
beoordeeld (voorziening en eventuele 
winstneming). 
5. Het resultaat van de kosten en opbrengsten van 
werkzaamheden aan damwanden in Hart van Zuid 
te dekken middels een bijdrage vanuit de reserve 
grondexploitaties van € 142.437. 
6. In de reserve grondexploitaties € 16.000 op te 
nemen voor uren t.b.v. de realisatie van de 
projecten Welbions-Marskant en de Walhoflokatie.  
 

De gemeente Hengelo heeft in 2020 voor € 9,7 miljoen aan 
woningbouwkavels verkocht, voor € 2,9 miljoen aan bedrijfskavels. 
Daarnaast is er in het bedrijvenpark XL, waarin de gemeente 
participeert voor € 28,2 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd. Dit 
blijkt uit de herziening van de grondexploitaties, waarmee het 
college van B en W heeft ingestemd. Deze herziening wordt 
jaarlijks vastgesteld en maakt inzichtelijk hoe de financiële situatie 
van het gemeentelijk grondbedrijf is. Het geeft een beeld van de 
grondkosten en grondopbrengsten van ruimtelijke 
ontwikkelingsplannen in de gemeente. De totale boekwaarde is in 
2020 met € 8,1 miljoen gedaald. Alle resultaten in 2020 leiden er 
toe dat de reserve van het grondbedrijf is gegroeid naar € 13,9 
miljoen.   

Mariska ten 
Heuw 

8-6-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A03 3243974 - Evaluatie en 
Toekomstoriëntatie 
Regionaal 
Bedrijventerrein 
Twente 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie RBT en de 
wijze waarop deze evaluatie is verwerkt in onze 
begroting 
2. De Raad te informeren met bijgaand 
raadsadvies en rapport Berenschot 
3. De Raad voor te stellen om in te stemmen met 
het laten vrijvallen ten gunste van de reserve      
grondexploitatie de nu nog gereserveerde 
budgetten voor parkmanagement, bovenwijkse 
kosten gemeente Almelo en de bijdrage aan het 
investerings-budget voor de periode 2023-2028 
voor in totaal € 2.257.943. 
4. De financiële gevolgen hiervan te verwerken in 
de meerjaren-begroting. 

Het dagelijks bestuur van het RBT heeft een evaluatie laten 
uitvoeren over het Regionaal bedrijventerrein Twente (RBT). De 
uitkomsten van deze evaluatie zijn positief, onder meer de 
economische structuur van Twente is versterkt. De huidige 
succesvolle samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling 
RBT wordt voortgezet. 

Mariska ten 
Heuw 

8-6-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A05 3247922 - 
Collegeadvies 
hoofdlijnen 
omgevingsprogramma 
Nieuwe Energie incl. 
locatieonderzoek 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de hoofdlijnen van het 
omgevingsprogramma en het daarbij behorende 
locatieonderzoek en het ecologisch onderzoek  
2. In te stemmen om een participatieproces te 
starten om de samenleving van Hengelo, maar ook 
van buurgemeenten te informeren en de 
mogelijkheid te bieden om te reageren op deze 
hoofdlijnen uit het omgevingsprogramma 
3. De raad van de gemeente Hengelo te informeren 

In 2030 maakt de helft van de huishoudens gebruik van duurzame 
energie die in Hengelo zelf is opgewekt met zon en wind. En ook 
bedrijven gebruiken dan duurzame elektriciteit  
Om een zorgvuldige afweging te maken waar die energie opgewekt 
kan worden zijn er zoekgebieden aangewezen. Om tot zoeklocaties 
te komen heeft er een uitgebreid participatieproces 
plaatsgevonden. Ook is er een locatie onderzoek uitgevoerd, om de 
effecten van zonnepanelen en windturbines op de leefomgeving en 
het milieu  in de verschillende gebieden in kaart te brengen. Dat 
geeft inzicht in hoeveel een gebied aan kan. En ook kunnen de 

Claudio 
Bruggink 
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door de hoofdlijnen van het omgevingsprogramma, 
het locatieonderzoek en het ecologisch onderzoek 
te sturen 
 

gebieden onderling met elkaar vergeleken worden. Al deze input 
vormt de basis van de  hoofdlijnen van het omgevingsprogramma. 
. 

8-6-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A06 3222056 - Standpunt 
namens bewoners 
deelgebied Stromen 
tegen zonnevelden en 
windturbines in 
Hengelo Noord 
 

Het college besluit: 
Via een brief een reactie geven op de standpunten 
van de bewoners Stromen Hengelo Noord. 

Het college geeft via een brief een reactie op de standpunten van 
de bewoners van Stromen Hengelo Noord. 

Claudio 
Bruggink 

8-6-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3211220 - Bezwaar 
tegen verleende 
omgevingsvergunning 
Grundellaan 17 (a) 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven 
onder aanvulling van de motivering zoals verwoord 
in het advies van de commissie. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de verleende 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bijgebouw ten 
behoeve van het gebruik als mantelzorgwoning. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast geen sprake is van strijd met 
een goede ruimtelijke ordening en dat er ook overigens geen 
redenen zijn om de gevraagde vergunning te weigeren. De 
commissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te handhaven. Het college heeft conform dit 
advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

8-6-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3209494 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
voor het uitbreiden van 
een bijebouw 
(zorgwoning) 
Grundellaan 17 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven 
onder aanvulling van de motivering zoals verwoord 
in het advies van de commissie. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de verleende 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bijgebouw ten 
behoeve van het gebruik als mantelzorgwoning. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast geen sprake is van strijd met 
een goede ruimtelijke ordening en dat er ook overigens geen 
redenen zijn om de gevraagde vergunning te weigeren. De 
commissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te handhaven. Het college heeft conform dit 
advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

8-6-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3209487 - Bezwaar 
tegen besluit verlenen 
omgevingsvergunning 
voor uitbreiden van 
een bijgebouw 
(zorgwoning) 
Grundellaan 17 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven 
onder aanvulling van de motivering zoals verwoord 
in het advies van de commissie. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de verleende 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bijgebouw ten 
behoeve van het gebruik als mantelzorgwoning. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast geen sprake is van strijd met 
een goede ruimtelijke ordening en dat er ook overigens geen 
redenen zijn om de gevraagde vergunning te weigeren. De 
commissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te handhaven. Het college heeft conform dit 
advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

8-6-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3208405 - Bezwaar 
tegen besluit verlenen 
omgevingsvergunning 
voor zorgwoning 
Grundellaan 17 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven 
onder aanvulling van de motivering zoals verwoord 
in het advies van de commissie. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de verleende 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bijgebouw ten 
behoeve van het gebruik als mantelzorgwoning. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast geen sprake is van strijd met 
een goede ruimtelijke ordening en dat er ook overigens geen 
redenen zijn om de gevraagde vergunning te weigeren. De 
commissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te handhaven. Het college heeft conform dit 
advies besloten. 

Gerard Gerrits 
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8-6-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3205697 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
voor het uitbreiden van 
een bijgebouw (t.b.v. 
zorgwoning) aan de 
Grundellaan 17a 
(locatie Grundellaan 
17) 
 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven 
onder aanvulling van de motivering zoals verwoord 
in het advies van de commissie. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de verleende 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bijgebouw ten 
behoeve van het gebruik als mantelzorgwoning. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast geen sprake is van strijd met 
een goede ruimtelijke ordening en dat er ook overigens geen 
redenen zijn om de gevraagde vergunning te weigeren. De 
commissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te handhaven. Het college heeft conform dit 
advies besloten. 

Gerard Gerrits 

11-6-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3205696 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
voor het uitbreiden van 
een bijgebouw (t.b.v. 
zorgwoning) 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven 
onder aanvulling van de motivering zoals verwoord 
in het advies van de commissie. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de verleende 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bijgebouw ten 
behoeve van het gebruik als mantelzorgwoning. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast geen sprake is van strijd met 
een goede ruimtelijke ordening en dat er ook overigens geen 
redenen zijn om de gevraagde vergunning te weigeren. De 
commissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te handhaven. Het college heeft conform dit 
advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


