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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 6 juli 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. 

6-7-2021  B01 3261025 - 
Raadsvragen / reactie 
op beantwoording 
vervolgvragen 
afvalbegroting 
 

De raadsvragen over de reactie op vervolgvragen 
afvalbegroting te beantwoorden middels 
bijgevoegde concept antwoordbrief. 

Lid Janssen heeft schriftelijke vragen gesteld over de reactie op 
vervolgvragen afvalbegroting .Deze zijn door het college 
beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

6-7-2021  B02 3124169 - Vaststellen 
inzetkader bodycams 

- Het 'Inzetkader bodycams gemeente Hengelo' 
vast te stellen;  
- De gemeenteraad per brief te informeren over de 

uitvoering van de motie.  

De gemeenteraad van Hengelo heeft op 17 juni 2020 een motie 
aangenomen met het onderwerp 'Aanschaf bodycams voor boa’s'. 
De bodycams zijn bedoeld om de veiligheid van de buitengewone 

opsporingsambtenaren en toezichthouders te waarborgen. 
 
Inmiddels is het college overgegaan tot de aanschaf van bodycams 
en heeft het voor het gebruik van de camera's een inzetkader 
vastgesteld. Daarin staan ook, ter bescherming van de privacy, de 
regels voor het gebruiken van de bodycams en het terugkijken van 
de beelden. De gemeenteraad is hierover per brief geïnformeerd. 
Op www.hengelo.nl zal informatie komen te staan over het gebruik 
van bodycams en de mogelijkheid voor een betrokkene opnamen 
in te zien. 
 

Sander 
Schelberg 

6-7-2021  B03 3237788 - College 
voorstel 
gelijkwaardigheidsverkl
aring Warmtebedrijf 
Hengelo 

Het college besluit: 
1. Het EMG-rapport en de daarin opgenomen EOR 
vaststellen een kwaliteitsverklaring af te geven aan 
het Warmtebedrijf Hengelo 
2. De kwaliteitsverklaring (Verklaring 
Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau) 
namens het college van B&W tekenen door 
burgemeester S.W.J.G. Schelberg  
3. Middels een brief het Warmtebedrijf Hengelo de 
getekende verklaring doen toekomen.  
 

Het Warmtebedrijf Hengelo heeft de gemeente Hengelo gevraagd 
om een kwaliteitsverklaring af te geven op basis van een EMG-
rapport. Het Bureau heeft deze aanvraag beoordeelt. Op grond van 
bevindingen geeft het college van de gemeente Hengelo een 
kwaliteitsverklaring. 

Claudio 
Bruggink 

6-7-2021  B04 3229743 - 
Continuïteitsbijdrage 
doelgroepenvervoer 

1. Instemmen met de algemene uitgangspunten 
voor wat betreft de beoordeling van de 
continuïteitsbijdrage; 
2. Instemmen met de bepalingen voor de periode 
tot en met december 2020; 
3. Instemmen met het afspreken van een vaste en 
variabele vergoeding, voor de periode vanaf 
januari 2021. 

 
 

Het college van B en W heeft ingestemd met de regionale 
werkwijze voor het beoordelen van de continuïteitsbijdrage 
doelgroepenvervoer in het kader van corona. Door deze werkwijze 
vast te stellen, zorgt het college van B en W voor een doelmatige 
financiële bijdrage voor de vervoerder van bijvoorbeeld 
leerlingenvervoer gedurende de coronaperiode. 

Bas van 
Wakeren 
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6-7-2021  B05 3264354 - 
Collegevoorstel raad 
informeren over 
ontwikkelingen 
Regionaal Warmtenet 

- De gemeenteraad informeren via een brief over 
de status van de verkenning om de warmte van 
Twence te benutten voor het verwarmen van 
gebouwen en het voornemen om de haalbaarheid 
versneld in kaart te brengen en hiervoor een 
intentieovereenkomst op te stellen met de 
gemeenten Borne, Enschede, Hengelo en Twence. 

In de regio Twente heeft een verkenning plaatsgevonden naar de 
mogelijkheden om de warmte van Twence te benutten voor het 
verwarmen van gebouwen als alternatief voor aardgas. De 
verkenning vond plaats tussen de gemeenten Almelo, Borne, 
Hengelo, Enschede, Oldenzaal en Haaksbergen onder begeleiding 
van de provincie Overijssel. De reden hiervoor is dat een groot 
deel van de warmte van Twence op dit moment nog onbenut blijft. 
De gemeenten Hengelo, Enschede, Borne en Twence hebben er  
voor gekozen om de haalbaarheid versneld in kaart te brengen in 
het gebied dat op de kortere termijn het meest kansrijk is. 
Hiervoor wordt een intentieovereenkomst opgesteld. De raad wordt 
hierover geïnformeerd via een brief.  
 

Claudio 
Bruggink 

6-7-2021  B06 3261968 - Nieuwe 
Achtervangovereenkom
st ter besluitvorming 
en ondertekening 
WSW/gemeente 

Het college besluit: 
1.  in te stemmen met met het aangaan van de 
nieuwe achtervangovereenkomst gemeente-WSW; 
2.  de gemeenteraad per brief te informeren over 
de gevolgen van de nieuwe 

achtervangovereenkomst voor ons 
risicoperspectief. 

Het college ondertekent een nieuwe achtervangovereenkomst met 
WSW, Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Gemeenten staan als 
achtervang borg voor leningen van woningcorporaties. Een 
gemeente wordt pas gevraagd als borg op te treden als een 
woningcorporatie failliet gaat én een aantal  stappen van borging 

die vóór de gemeente aangesproken worden ontoereikend zijn om 
de schulden af te lossen.  
De regels voor deze achtervang zijn aangepast. Een gemeente is 
nu borg voor het aandeel dat een woningcorporatie aan 
marktwaarde sociale woningen in die gemeente heeft. Voor 
Hengelo betekent dat een toename van de borgstelling, voor 
Borne, waar onze woningcorporatie Welbions ook woningbezit 
heeft, daalt het aandeel in de borg. De borg is dan in verhouding 
met de activiteit van Welbions in de gemeente. 
 

Mariska ten 
Heuw 

29-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B05 3255834 - Nota van 
Uitgangspunten HvZ 
Business District 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de concept nota van 
uitgangspunten HvZ Business District 
2. De concept nvu HvZ Business District gedurende 
6 weken voor een ieder ter inzage te leggen 
3. De gemeenteraad hierover te informeren met 
bijgaande brief 
4. De Realisatieovereenkomst “Business district 
Hart van Zuid” aan te gaan met VincentSpikker BV 

Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. Samen met marktpartijen 
transformeren we dit gebied naar een levendig en uniek stadsdeel, 
strategisch gelegen nabij de Hengelose binnenstad en het OV 
knooppunt van Twente.  
Onderdeel van Hart van Zuid is de ontwikkeling van het 
Businessdistrict, op de plaats van de voormalige MTS. Het college 
heeft besloten de concept nota van uitgangpunten voor dit 
deelgebied gedurende zes weken ter inzage te leggen. Eenieder 
kan hierover een zienswijze indienen.  
Na de ter inzage legging worden de ingediende zienswijzen van 
een reactie voorzien en samen met de al dan niet gewijzigde nvu 
aangeboden aan de raad ter vaststelling.  
 

Mariska ten 
Heuw 

29-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3244456 - 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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29-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3241785 - 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 

29-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3240234 - Bezwaar 
tegen het besluit van 
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 

29-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3239897 - 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 

29-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3236922 - Bezwaar 
tegen de renovatie van 
moskee aan de W. de 
Clerqstraat 

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

Bezwaarmaker is het niet eens met de verleende 
omgevingsvergunning voor het veranderen en verkleinen van een 
moskee. De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat 
bezwaarmaker niet is aan te merken als belanghebbende bij het 
bestreden besluit. De commissie adviseert daarom de bezwaren 
kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft conform 
dit advies besloten. 
  

Gerard Gerrits 

29-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3236066 - 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 

29-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3233808 - 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 

Bas van 
Wakeren 
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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.  

29-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3232317 - Bezwaar 
tegen het besluit van 
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 

29-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3230825 - 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 

29-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3230521 - 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 

29-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3178145 - Bezwaar 
tegen besluit opleggen 
last onder dwangsom 
Transformatorhof 9-11 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de bezwaarschriftencommissie, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven 
onder uitbreiding van de motivering zoals 
aangegeven in het advies van de commissie voor 
de bezwaarschriften. 

Bezwaarde is het niet eens met het aan het aan hem opleggen van 
een last onder dwangsom in verband met het bouwen zonder 
vergunning. Volgens bezwaarde is voor het opgerichte bouwwerk 
geen vergunning nodig. Naar het oordeel van de commissie is het 
bouwwerk wel vergunningplichtig. In overeenstemming met het 
advies van de commissie voor de bezwaarschriften is besloten het 
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bas van 
Wakeren 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


