
Pagina 1 van 5 

Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 29 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. 

29-6-2021  A01 3259652 - Vaststellen 
regionale spelregels 
voor ruimtelijke 
ontwikkelingen in het 
buitengebied van 
Zuidwest-Twente 

De raad voorstellen de beleidsnotitie "regionale 
spelregels voor ontwikkelingen in het buitengebied 
van Zuidwest-Twente" vast te stellen. 

De 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 en 
vastgesteld door de gemeenteraden. 
 

De concept beleidsnotitie "regionale spelregels voor ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente", heeft 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn 
geen reacties ingediend. De raad wordt voorgesteld de 
beleidsnotitie "regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen 
in het buitengebied van Zuidwest-Twente" vast te stellen.  
 

Gerard Gerrits 

29-6-2021  B01 3261723 - 
Informerende 
raadsbrief JA-JA sticker 

De raad middels bijgevoegde raadsbrief informeren 
over de JA-JA sticker.  

Op 5 november 2019 is door de raad een motie aangenomen over 
de invoering van de JA-JA sticker in Hengelo. Met bijgevoegde brief 
informeert het college over de laatste stand van zaken.  
 

Bas van 
Wakeren 

29-6-2021  B02 3261732 - Eerste 
afvalmonitor 2021 

1. De eerste afvalmonitor 2021 vast te stellen.  
2. De afvalmonitor, de jaarrapportage Twente 
Milieu 2020 en het detailoverzicht meldingen 2020 
aan de raad aanbieden.  

Met de raad is afgesproken dat tweemaal per jaar een afvalmonitor 
wordt opgesteld. Onderdeel van deze eerste monitor is de 
jaarrapportage van Twente Milieu over 2020. We constateren een 
lichte toename van de hoeveelheden restafval en gft. Zorgpunt is 
de kwaliteit van het PMD. Hier zit nog teveel restafval in.  
 

Bas van 
Wakeren 

29-6-2021  B03 3256429 - 
Tegemoetkoming 
Verhuurders 
sportaccommodaties 
(TVS 3) 

Het college besluit: 
- Gebruik te maken van de 
coronacompensatieregeling TVS 3 en daarvoor de 
volgende besluiten te nemen: 
- voor de periode januari t/m maart 2021 de 

gebruikgebonden verhuur van sportaccommodaties 
door amateursportorganisaties voor 100% kwijt te 

Vanwege de coronamaatregelen kon de sport grotendeels geen 
doorgang vinden in de afgelopen maanden. Gemeentelijke 
sportaccommodaties werden veel minder verhuurd. Hiervoor 
worden gemeenten direct en sportverenigingen indirect 
gecompenseerd vanuit het rijk middels de TVS regeling 

(Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties). Voor de 
periode januari tot en met maart 2021 is de TVS3 van toepassing. 

Claudio 
Bruggink 
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schelden 
- voor de periode januari t/m maart 2021 de niet 
gebruikgebonden verhuur van sportaccommodaties 
door amateursportorganisaties voor 75% kwijt te 
schelden 
- amateursportorganisaties hierover te informeren 
via bijgevoegde brief. 
 

Deze kan door verhuurders worden aangevraagd nadat de huren 
van sportverenigingen deels  zijn kwijtgescholden in deze periode. 
Via dit besluit scheldt het college de huren van 
amateursportverenigingen voor een groot deel kwijt in de periode 
januari tot en met maart 2021. 

29-6-2021  B04 3253660 - Actieplan 
bewind 

Het college besluit: 
1. De Beleidsregel Schuldhulpverlening Hengelo 
2021 vaststellen 
2. De Beleidsregel Bijzondere bijstand voor kosten 
beschermingswind, mentorschap en curatele 
Hengelo 2021 vaststellen  
3. Deze beide beleidsregels ter inzage leggen tot 
31 augustus 2021 
4. De gemeenteraad te informeren middels 
bijgevoegde brief 

5. De Adviesraad Sociaal Domein Hengelo en de 
Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo informeren 
middels bijgevoegde brieven 
 

Om meer grip te krijgen op de kwaliteit en kosten van bewind is 
het Actieplan Bewind ingezet. Hengelo betaalt jaarlijks flink voor 
de kosten beschermingsbewind. Voor dit jaar wordt een 
uitgavenpost van 1,6 miljoen euro verwacht. Diverse maatregelen 
worden nu getroffen om hier meer grip op te krijgen, met als 
uiteindelijke doel dat de kosten niet verder stijgen.  

Mariska ten 
Heuw 

29-6-2021  B06 3260405 - 
Organisatiewijziging, 
aanpassing 
bevoegdhedenoverzicht
en e.a. documenten 

1. Vaststellen organogram van de gemeentelijke 
organisatie per 1 juli 2021; 
2. Vaststellen van de per 1 juli 2021 gewijzigde 
bevoegdhedenoverzichten; 
3. Vaststellen van de concept-vervangingsregeling 
per 1 juli 2021; en 
4. Vaststellen van de per 1 juli 2021 gewijzigde 
Budgethoudersregeling gemeente Hengelo. 
 

De gemeentelijk organisatie wijzigt per 1 juli a.s. Dit betekent dat 
een aantal regelingen mee moeten 
wijzigen. Daarin wordt door middel deze besluiten voorzien. 

Claudio 
Bruggink 

29-6-2021  B07 3248105 - 
Raadsvragen over 
boom en 
speelvoorziening 
horeca- en 
evenementenplein 

In te stemmen met de beantwoording van de 
vragen van het CDA en de bijgevoegde 
antwoordbrief inclusief bijlage aan de raad te 
zenden. 

De heer Wesseling heeft namens het CDA vragen gesteld over de 
te plaatsen boom op of nabij het evenementenplein en het 
speeltoestel op de locatie aan de Enschedesestraat waar eerder 
een speeltoestel stond. Deze vragen zijn beantwoord. De boom is 
inmiddels geplant nabij de dagwinkel. Voor het speeltoestel wordt 
in samenspraak met horecaondernemers een oplossing gezocht als 
de coronaterrassen niet meer nodig zijn. 
 

Gerard Gerrits 

22-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A03 3259449 - Huisvesting 
WTC 

het college besluit: 
1. In te stemmen met verruiming van 

huisvestingsmogelijkheden voor het WTC naar één 
van de drie Heren van Twente 
2. Het WTC te informeren middels bijgaande brief. 
3. De raad te informeren middels bijgaande brief. 
 
 

Het WTC huurt sinds 1 juli 2016 een gedeelte van de voormalige 
MTS locatie van de gemeente Hengelo. De gemeente Hengelo is 

eigenaar en verhuurder van de panden op deze locatie. 
 
De huidige locatie van het WTC mag vanaf 1 januari 2023 niet 
meer als (tijdelijke) kantoorruimte verhuurd worden in verband 
met gewijzigde regelgeving. Op basis van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en WTC zou het 
WTC een kantoorlocatie in Hart van Zuid moeten betrekken. Het 
WTC heeft aangegeven dat zij mogelijk passende kantoorruimte 
kunnen vinden in één van de drie Heren van Twente aan het prins 

Gerard Gerrits 
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Bernhardplantsoen. Het college meent dat deze ontwikkeling voor 
alle betrokkenen gunstige effecten zal opleveren voor een 
toekomstbestendig WTC. 
 

22-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B02 3142421 - Gewijzigd 
vaststellen 
bestemmingsplan 
Broek, Noordrand en 
beeldkwaliteitplan 
Hengelo Broek Noord, 
Aan het tuin 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan Broek, Noordrand (met 
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0138-0301, 
getekend op de ondergrond 
NL.IMRO.0164.BP0138.dgn) gewijzigd vast te 
stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Broek, Noordrand; 
3. het beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan 
het tuinpad gewijzigd vast te stellen; 
4. de welstandsnota te wijzigen door in paragraaf 
3.9 het beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, 
Aan het tuinpad op te nemen in de lijst van 
vastgestelde plannen en de kaarten hierop aan te 

passen.  

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van Broek Noord en is 
het sluitstuk van de wijk. Het plangebied wordt begrensd door de 
Duizendpoot, de Sprinkhaan en de Bijenkorf. De mogelijkheid voor 
woningbouw in het plangebied is op hoofdlijnen al voorzien in de 
nu geldende bestemmingsplannen, maar de feitelijke ontwikkeling 
daarvan heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Het 
oorspronkelijke plan voor het gebied bestond uit de realisatie van 
110 grondgebonden woningen. Echter, de voorliggende locatie is 
één van de locaties waar de gemeente, in het kader van 
deprogrammeren, het aantal woningen naar beneden heeft 
bijgesteld. In voorliggend plan wordt het aantal nog te realiseren 
grondgebonden woningen dan ook teruggebracht naar maximaal 
84 woningen. 
Ook is het 'Beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het 

tuinpad' opgesteld. Dit is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van 
het woongebied te toetsen en te bewaken.  
 
Het ontwerp beeldkwaliteitplan en het ontwerp bestemmingsplan 
hebben beide gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 
zowel tegen het bestemmingsplan als tegen het beeldkwaliteitplan 
zienswijzen ingediend.   
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Broek, Noordrand 
en het beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het tuinpad 
gewijzigd vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor het 
bestemmingsplan niet te worden vastgesteld. 
 

Bas van 
Wakeren 

22-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B07 3259299 - Vaststellen 
Jaarverslag VTH 2020 

Het college besluit: 
1. het jaarverslag VTH Wabo 2020 vast te stellen; 
2. de gemeenteraad hierover te informeren 
middels bijgaande brief; 
3. het college van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel hierover te informeren middels 
bijgaande brief. 

De gemeentelijke taken op het terrein van bouwen en milieu zijn 
globaal te verdelen in drie gebieden: vergunningverlening, 
toezicht/handhaving en beleid (VTH). Hiervoor wordt jaarlijks door 
het college in samenwerking met de Omgevingsdienst Twente een 
‘Programma uitvoering VTH-taken’ vastgesteld. Het gaat hier om 
een wettelijke verplichting op basis van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Elk jaar wordt in het 
jaarverslag teruggeblikt op het afgelopen jaar. Dit jaarverslag 
geeft een terugblik op de resultaten van 2020. Verder geeft het 
een terugblik op beleidsmatige aspecten zoals vastgelegd in de 
(meerjarige) integrale Handhavingsnota. 
 

Sander 
Schelberg 

22-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B09 3252302 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Kavel Deldenerstraat - 
Lombokstraat 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Kavel Deldenerstraat - 
Lombokstraat (NL.IMRO.0164.BP0155-0201); 
2. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 

3. het ontwerp bestemmingsplan Kavel 
Deldenerstraat - Lombokstraat  gedurende zes 

Dierenkliniek Beekzicht is van plan om zich te vestigen op de 
locatie aan de Deldenerstraat. Het betreffende perceel is in 
eigendom van Jansen de Jong projectontwikkeling en maakte 
samen met het naastgelegen perceel deel uit van een ontwikkeling 
van een appartementencomplex. Voor dit appartementencomplex 
is in het verleden ook een bouwvergunning is afgegeven. 

Deze ontwikkeling zal niet meer worden gerealiseerd, de 
betreffende kavel is nu gesplitst in twee percelen. Op de westelijke 

Gerard Gerrits 
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weken voor een ieder ter inzage te leggen. kavel wil een dierenkliniek zich vestigen. De voorgenomen 
ontwikkeling past niet binnen de bestemming 'Wonen' in het 
huidige bestemmingsplan 'Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) zodat 
dit moet worden herzien.  
 

22-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3235408 - Bezwaar 
tegen besluit weigering 
in/uitritvergunning 
Deldenerstraat 240 

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

Bezwaarde is het niet eens met de weigering van een vergunning 
voor het verplaatsen van een uitweg. De commissie voor de 
bezwaarschriften is van oordeel dat het college het belang van 
bescherming van het openbaar groen zwaarder heeft kunnen laten 
wegen dan het belang betrokken bij het verplaatsen van de 
uitweg. De commissie heeft dan ook geadviseerd het bezwaar 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven. Er 
is in overeenstemming met dit advies besloten.  
 

Gerard Gerrits 

22-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3232244 - 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 

22-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3232240 - 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 

22-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3227620 - Bezwaar 
tegen besluit 
nummeraanduiding 
Lintelerweg 10,14, 18, 
22 en 26 

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 vaststellen 
van de nummeraanduiding aan de Lintelerweg. De commissie voor 
de bezwaarschriften stelt vast dat een vertegenwoordiger van het 
college contact heeft opgenomen met bezwaarde om uitleg te 
geven over het genomen besluit en de mogelijkheden om een 
huisnummer aan te vragen. Bezwaarde heeft aangegeven deze 
uitleg voldoende te vinden en heeft vervolgens toegezegd dat hij 

zijn bezwaar zal gaan intrekken. Bezwaarmaker is vervolgens per 
mail en 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 mail en 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. 
 

Gerard Gerrits 

22-6-2021 --- 3224994 - Bezwaar Het bezwaar, conform het advies van de commissie Bezwaarde is het niet eens met de weigering van een vergunning Gerard Gerrits 



Pagina 5 van 5 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

1 week 
niet 

openbaar 

tegen besluit afwijzing 
omgevingsvergunning 
verplaatsen inrit 
Deldenerstraat 240 

voor de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit te handhaven. 

voor het verplaatsen van een uitweg. De commissie voor de 
bezwaarschriften is van oordeel dat het college het belang van 
bescherming van het openbaar groen zwaarder heeft kunnen laten 
wegen dan het belang betrokken bij het verplaatsen van de 
uitweg. De commissie heeft dan ook geadviseerd het bezwaar 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven. Er 
is in overeenstemming met dit advies besloten.  
 

22-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3208259 - Bezwaar 
tegen 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 

22-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3189328 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
wonen met zorg op 
adres Buigerij 18 

Het bezwaar, conform het advies van de 
commissie, ongegrond verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven onder uitbreiding van de 
motivering met de overwegingen van de commissie 
voor de bezwaarschriften, 

Bezwaarden zij het niet eens met het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor afwjking van het bestemmingsplan om 
wonen met zorg mogelijk te maken. De commissie heeft 
geadviseerd dat het vergunde gebruik wat betreft impact op de 
omgeving niet wezenlijke afwijkt van het gebruik dat op grond van 
het bestemmingplan is toegestaan. De commissie heeft daarom 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is in overeenstemming met dit advies 
besloten. 
 

Gerard Gerrits 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


