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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 28 september 2021 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Gerrits, Ten Heuw, Bruggink (wethouders),  

Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   

 Afwezig: Van Wakeren (wethouder) 

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

28-9-2021  B02 3303393 - Benoeming 
lid RvT OSG Hengelo 

Het college besluit: 
De gemeenteraad voor te stellen de heer R. Workel 
te benoemen als lid van de RvT OSG Hengelo 

Er is een vacature ontstaan binnen de Raad van Toezicht van De 
Openbare Scholen Gemeenschap (OSG) Hengelo. De OSG Hengelo 
heeft de gemeenteraad gevraagd de heer R. Workel te benoemen 
als nieuw lid van de Raad van Toezicht van De OSG Hengelo. Het 
college van burgemeester en wethouders (college van B&W) stelt 
de heer R. Workel voor als nieuw lid van de Raad van Toezicht van 
De OSG Hengelo aan de gemeenteraad.    
 

Claudio 
Bruggink 

28-9-2021  B03 3304916 - Standpunt 
gemeente Hengelo 
toekomst bestuurlijke 
betrokkenheid 
Crematoria Twente 

Het college besluit: 
1. Gemeente Hengelo is voorstander van het 
continueren van haar publieke betrokkenheid bij 
Crematoria Twente. 
2. Gemeente Hengelo wenst dit te doen zonder 
wijziging van de organisatiestructuur en wil blijven 
deelnemen in Openbaar Lichaam Crematoria 
Twente. 
3. Gemeente Hengelo verzoekt het AB van OLCT 
om in de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van Crematoria Twente BV invloed 
uit te oefenen om meer transparantie bij de 
rapportage over de bedrijfsvoering van Crematoria 
BV te bieden en opnieuw te beoordelen wanneer 
werkelijk bedrijfsbelangen geschaad worden. 
4. Het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam 
Crematoria Twente deze besluiten schriftelijk mee 
te delen. 

Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria 
Twente (OLCT) heeft aan de aangesloten gemeenten gevraagd of 
ze een rol willen blijven spelen in het besturen van de Twentse 
crematoria. OLCT is de gemeenschappelijke regeling waarin de 
aangesloten gemeenten samen besluiten over hun standpunten. 
OLCT is 100% aandeelhouder van Crematoria Twente BV, het 
bedrijf waarin de 4 Twentse crematoria worden beheerd. 
In het bestuur is de vraag gesteld of we deze activiteiten niet 
geheel aan de markt moeten overlaten. Hierbij komen 
verschillende opties over tafel, variërend van niets wijzigen tot een 
andere organisatiestructuur of zelfs gehele verkoop van de BV.  
 
Alle gemeenten hebben voor zichzelf deze vraag beantwoord of 
gaan dit binnenkort doen. Gemeente Hengelo is voorstander van 
het blijven deelnemen in OLCT. Een meerderheid van de raad vindt 
publieke betrokkenheid van belang en wil doorgaan op de 
bestaande voet. Dit is gebleken uit de reacties in de politieke 
markt over deze vraagstelling van 31 augustus jl. Het college deelt 
het Algemeen Bestuur per brief haar standpunt mee. 

 

Gerard Gerrits 

28-9-2021  B04 3307554 - Besluit 
toepassing ontheffing 
Precario als gevolg van 
Coronamaatregelen 
overheid 

Gelet op de strekking van artikel 9a van de 
Verordening Precariobelasting 2021 m.b.t. 
aanspraak op ontheffing van Precariobelasting als 
gevolg van Corona, besluit het college: 
 
De heffing Precariobelasting 2021 wordt op 
voorhand, zonder een ondernemersverzoek te 
hebben ontvangen, in mindering gebracht op de 
heffing, voor periodes waarin ondernemers door 
Coronaregels van de overheid in het geheel geen 
gebruik konden maken van de objecten op, boven 
of in de openbare ruimte.  
 

Ondernemers die Precariobelasting betalen voor het gebruik van 
openbare ruimte kunnen vermindering aanvragen als vanwege 
Corona dit gebruik door de overheid verboden is. Dit was vooral 
van toepassing voor de terrassen, die in het begin van 2021 niet 
open mochten zijn. Het college wil de administratieve last van 
aanvragen van vermindering wegnemen bij de ondernemers en op 
voorhand de heffing hierop aanpassen. Omdat dit in de 
verordening nog niet zo expliciet was bepaald heeft het college een 
uitvoeringsbesluit genomen om vooraf minderen mogelijk te 
maken. 

Mariska ten 
Heuw 
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28-9-2021  B05 3307594 - 
Tegemoetkoming 
verhuurders 
sportaccommodaties 
Q2 2021 (TVS 4) 

Het college besluit: 
- voor de periode april tot en met juni 2021 de 
niet-gebruikte, gebruikgebonden verhuur van 
sportaccommodaties door 
amateursportorganisaties maximaal voor 100% 
kwijt te schelden, afhankelijk van de werkelijk 
ontvangen compensatie van het Rijk. 
- voor de periode april tot en met juni 2021 de niet 
gebruikgebonden verhuur van sportaccommodaties 
door amateursportorganisaties voor maximaal 45% 
kwijt te schelden, afhankelijk van de werkelijk 
compensatie van het Rijk. 
- Amateursportorganisaties hierover te informeren 
via bijgevoegde brief. 

Vanwege de coronamaatregelen kon de sport beperkt doorgang 
vinden in de het tweede kwartaal van 2021. Gemeentelijke 
sportaccommodaties werden minder verhuurd. Hiervoor worden 
gemeenten direct, en sportverenigingen indirect gecompenseerd 
vanuit het rijk middels de TVS regeling (tegemoetkoming 
verhuurders sportaccommodaties). Voor de periode april - juni 
2021 is de TVS4 van toepassing. Deze kan door verhuurders 
worden aangevraagd nadat de huren van sportverenigingen deels 
zijn kwijtgescholden in deze periode. Via deze zaak scheldt het 
college de huren van sportverenigingen in deze periode deels kwijt. 

Claudio 
Bruggink 

28-9-2021  B06 3304335 - 
Kwijtschelding 
schulden 
toeslagenaffaire 

Het college besluit: 
1. Beleidsregels kwijtschelding schulden in verband 
met toeslagenaffaire vast te stellen, waarmee 
belastingschulden en gemeentelijke schulden 

worden kwijtgescholden. 
2. Af te zien van inspraak vanwege 
spoedeisendheid en vanwege begunstiging voor 
een specifieke groep inwoners 
3. De financiële (budgettair neutrale) 
consequenties meenemen in de 2e berap.  
4. Daadwerkelijk overgaan tot kwijtschelding en 
afboeking van de desbetreffende schulden. 
5. De gemeenteraad per brief te informeren 

Gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire zijn 
onevenredig benadeeld waardoor zij in ernstige problemen zijn 
gebracht en velen nog verkeren. Het is voor deze ouders van 
belang de nieuwe (frisse) start te maken die ze verdienen. Het zo 

snel als mogelijk kwijtschelden van de publieke schulden is een 
essentieel onderdeel van het herstellen van het collectief onrecht 
dat deze inwoners door de overheid is aangedaan.  
Met de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen worden 
gemeentelijke vorderingen en belastingvorderingen kwijt 
gescholden. De ingangsdatum is 1 januari 2022. Vooruitlopend 
hierop wil het college de in aanmerking komende vorderingen nu 
reeds kwijtschelden. 
 

Mariska ten 
Heuw 

28-9-2021  B07 3301209 - 
Raadsvragen over 
Restaurant Akropolis 

1. Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief over 
restaurant Akropolis aan de fractie van de PVV. 

De fractie van de PVV heeft  
vragen gesteld aan het college over het verzoek van 
restauranthouder Akropolis aan het Stationsplein voor uitbreiding 
van horeca. Het college geeft in haar antwoordbrief aan waarom 
uitbreiding van horecameters aan het Stationsplein ongewenst is.  
 

Gerard Gerrits 

28-9-2021  B08 3296643 - 
Raadsvragen over de 
gemeentelijke 
kunstcollectie 

Het college besluit middels bijgevoegde brief 
antwoord te geven op de raadsvragen van de 
fractie ChristenUnie over het gemeentelijk 
kunstdepot. 
 

Op 26 augustus zijn er raadsvragen binnen gekomen van de fractie 
van de ChristenUnie over het gemeentelijke kunstdepot. Het 
college besluit via bijgaande brief de vragen te beantwoorden.  

Bas van 
Wakeren 

28-9-2021  B09 3299167 - 
Raadsvragen over 
verkeersveiligheid van 

fietsroutes naar school 

Instemmen met de antwoordbrief aan GroenLinks 
over de verkeersveiligheid van schoolroutes. 

Er is door RTL en adviesbureau Sweco een onderzoek gedaan naar 
de verkeersveiligheid van schoolroutes in alle gemeenten. Door de 
datajournalist van RTL is gemeente Hengelo benaderd om mee te 

werken aan een item in de nieuwsuitzending hierover. De 
datajournalist heeft in Hengelo gewoond en heeft bij Tubantia 
gewerkt en is ook op de hoogte dat de gemeente Hengelo zeer 
actief is wat betreft verkeerseducatie op scholen. Vandaar dat we 
als Hengelo hiervoor benaderd zijn en hier aan mee gewerkt 
hebben. Hengelo scoort in het betreffende onderzoek niet 
significant anders dan andere gemeenten. We gaan dan ook door 

Gerard Gerrits 
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met de huidige intensieve aanpak van de verkeerseducatie op 
scholen. Daarnaast grijpen we de mogelijkheden aan om bij groot 
onderhoud en reconstructie van onze wegen aanpassingen te doen 
die de verkeersveiligheid verbeteren. 
 

21-9-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B01 3290089 - Voornemen 
tot aankoop kiosk 
Enschedesestraat 

1. De Kiosk aan de Enschedesestraat 14a aan te 
kopen voor een bedrag van € 157.500,- kk onder 
voorbehoud dat de gemeenteraad instemt met het 
beschikbaar stellen van de middelen.  
 
De raad voor te stellen: 
2. De kosten voor de aankoop van de kiosk 
Enschedesestraat 14a te dekken uit: 
a.  een bijdrage van Elia Vastgoed ter grootte van 
€ 15.000,-  
b.  een bijdrage van € 145.000,-  uit de 
vereveningsreserve 
3. de resterende middelen uit het vereveningsfonds 

in te zetten voor gevelverbetering en de inzet 
hiervan achteraf te verantwoorden bij de 
jaarrekening op subtaakveld 5.50.1. 
4. De boekwaarde ter grootte van € 50.750,- 
binnen het complex erfpacht te verrekenen middels 
een bijdrage uit de reserve grondexploitaties. 
 

Het college heeft besloten om onder voorbehoud van instemming 
van de raad de kiosk aan de Enschedesestraat aan te kopen om 
deze te slopen. Bij de herinrichting van de Enschedesestraat was 
dit voornemen al aanwezig maar lukte het niet om hierover 
overeenstemming te bereiken met de eigenaar en de toen nog 
aanwezige gebruiker. Omdat het gebruik door brand is beëindigd is 
het nu wel gelukt om tot overeenstemming te komen. 

Gerard Gerrits 

21-9-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B06 3304944 - Impact 
grootschalige 
elektriciteitsopwek 

Het college besluit: 
In te stemmen met de brief aan Thales over de 
gevolgen van grootschalige elektriciteitsopwekking 

Op 14 april 2021 stuurde Thales een brief aan het college, waarin 
het bedrijf aangeeft graag in gesprek te willen gaan met de 
portefeuillehouder duurzaamheid over verstoring van windturbines 
op de bedrijfsvoering van Thales. Windturbines geven volgens 
Thales radarinterferentie en verstoring op 
kwalificatiewerkzaamheden, niet alleen binnen de 
gemeentegrenzen van Hengelo, maar ook daarbuiten ongeacht de 
hoogte. Het college stuurt Thales een brief, waarin zij aangeeft het 
bedrijfsbelang van Thales niet in de weg te willen staan, maar dat 
de maatschappelijke belangen van de energietransitie groot zijn. 
Daarom heeft het college  besloten de zoeklocatie voor een 
windturbine in Hengelo zuid niet te laten afvallen. 
In samenspraak met de partners in de RES zullen de komende tijd 
onderzoeken worden uitgevoerd naar de gevolgen van 
windturbines op de omgeving. Hierbij zullen ook de gevolgen voor 
Thales worden onderzocht. In overleg met Thales zal dit proces en 
het tijdpad worden afgestemd. 
 

Claudio 
Bruggink 

21-9-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B07 3292130 - Ongevraagd 
advies jongerenwerk, 
Adviesraad sociaal 
domein Hengelo 

Het college besluit: 
Te besluiten bijgaande reactie op het ongevraagd 
advies over de vindplaatsen voor jongerenwerkers 
naar de adviesraad sociaal domein te sturen. 

Op 8 juni 2021 hebben wij ongevraagde advies over jongerenwerk 
ontvangen vanuit de adviesraad sociaal domein. Het college 
reageert positief op dit advies en ondersteunt het idee om de 
vindplaatsen van jongeren uit te brengen naar de online game-
community. Op dit moment zien we echter geen financiële ruimte 

om de het aantal jongerenwerkers uit te breiden. 
 

Claudio 
Bruggink 
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21-9-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3275264 - 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. 
Uit jurisprudentie blijkt dat in bepaalde gevallen een persoon als 
overtreder kan worden aangemerkt zonder dat hij of zij de 
verboden handeling zelf feitelijk heeft begaan. Volgens de 
commissie staat vast dat de zoon de afvalzak in opdracht van 
bezwaarde ter inzameling heeft aangeboden. Het onjuist aanbieden 
van de afvalzak kan bezwaarde dan ook worden toegerekend. 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 

21-9-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3273950 - 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 

21-9-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3273351 - Bezwaar 
tegen besluit 
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 
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 

21-9-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3264270 - 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 

21-9-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3264263 - 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 

Bas van 
Wakeren 
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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.  
    

21-9-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3245211 - 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 

21-9-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3231105 - 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 huishoudelijke 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 

21-9-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3152808 - 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 huishoudelijke 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 zij 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,  
  
 
 
 
 


