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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 12 oktober 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. 

12-10-2021  A02 3315098 - Tweede 
Beleidsrapportage 
2021 

Het college besluit om de gemeenteraad te 
adviseren om als volgt te besluiten: 
1. In te stemmen met de Tweede 
Beleidsrapportage 2021; 
2. De begroting 2021 te wijzigen op basis van het 
overzicht financiële afwijkingen met een totaal 
voordelig saldo van € 2.766.732; 
3. In te stemmen met de volgende mutaties in de 
reserves, per saldo een dotatie van  
€ 2.778.330: 
a. Een onttrekking uit de Reserve duurzaam Veilig 
van € 60.000; 
b. Een storting in de Reserve Tozo van € 210.946; 
c. Een storting aan de Reserve decentralisatie-
uitkeringen van € 285.342; 
d. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-
uitkeringen van € 250.000; 
e. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-
uitkeringen van € 84.000; 
f. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-
uitkeringen van € 29.000; 
g. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-
uitkeringen van € 46.000; 
h. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-
uitkeringen van € 40.356; 
i. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-
uitkeringen van € 84.225; 
j. Een storting in de Reserve grondexploitaties 
algemeen van € 197.380 
k. Een onttrekking uit de Reserve grondexploitaties 
algemeen van € 1.721.740; 
l. Een storting in de Reserve dekking kapitaallasten 
van € 1.721.740; 
m. Een onttrekking uit de Reserve Dekking 
Kapitaallasten van € 88.489; 

n. Een storting in de Algemene Reserve van het 
resultaat van deze beleidsrapportage van  
€ 2.766.732. 
 
 
 

Het college rapporteert 2 keer tussentijds aan de gemeenteraad 
over de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit is de 
tweede beleidsrapportage met peildatum 31-8-2021. We 
rapporteren over afwijkingen in de voorgenomen realisatie van 
doelstellingen en de verwachte financiële afwijkingen.  
 
Deze rapportage heeft een positief saldo van € 2.767.000. Het 
saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve, waardoor 
onder de streep het saldo nihil is. Dit saldo heeft zeer diverse 
oorzaken, waaronder alsnog ontvangen compensatie voor derving 
van inkomsten als gevolg van Corona en lagere afschrijvingslasten.  

Mariska ten 
Heuw 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

12-10-2021  B02 3310075 - 4e wijziging 
Algemene plaatselijke 
verordening 2019 (APV 
2019) 

De raad voor te stellen de Verordening tot wijziging 
Algemene plaatselijke verordening 2019 (4e 
wijziging) vast te stellen. 

Het oneigenlijk gebruik en de verkoop van lachgas vormt een niet 
te onderschatten probleem bij voornamelijk jongeren. Het geeft 
gezondheidsrisico’s en veroorzaakt hinder en overlast. Gemeente 
Hengelo heeft daarom een bepaling opgenomen in de Algemene 
plaatselijk verordening 2019. Landelijk is inmiddels een andere 
bepaling gemaakt die meer mogelijkheden biedt om op te treden 
tegen overlast als gevolg van lachgasgebruik. Deze bepaling wordt 
nu opgenomen in de APV.  
 
Het college kan daarna een gebied aanwijzen waarbinnen  het 
gebruik en bezit van lachgas verboden wordt, net zoals op dit 
moment geldt voor de binnenring in het centrum van de stad. 
 

Sander 
Schelberg 

12-10-2021  B03 3303890 - 
Raadsvragen over 
extra 
ondersteuning/bijdrage 
Hengelose Oranje 

Vereniging (HOV) 
 
 
 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de 
gestelde raadsvragen middels bijgevoegde brief. 

Er zijn raadsvragen gesteld over extra ondersteuning/bijdrage 
Hengelose Oranje Vereniging (HOV). Deze zijn door het college 
beantwoord.  

Bas van 
Wakeren 

12-10-2021  B07 3308782 - 
Netaansluiting Enexis 
voor een zonnepark op 
Boeldershoek 

het college besluit: 
In te stemmen met het aangaan van deze 
overeenkomst  

Het college heeft een contract ondertekend voor netaansluiting ten 
behoeve van een zonnepark op eigengronden in de Boeldershoek.  
Het college heeft hiervoor al eerder akkoord gegeven door middel 
van het ondertekenen van een offerte. De raad heeft middelen 
beschikbaar gesteld voor een aanbetaling vanuit de Reserve 
duurzaamheid.  
 

Claudio 
Bruggink 

12-10-2021  B08 3305430 - 
Samenwerkingsoveree
nkomst regionale 
aanpak streettriage 
voor personen verward 
gedrag in Twente 

Het college besluit: 
In te stemmen met van de 
Samenwerkingsovereenkomst Regionale aanpak 
streettriage voor personen verward gedrag in 
Twente en deze aan te gaan..  

De afgelopen jaren is in de regio Twente nauw samengewerkt in 
het kader van een sluitende aanpak voor personen met verward 
gedrag. Dit heeft geleidt tot de regionale pilot Streettriage. Deze 
pilot heeft zich bewezen. Op basis van de positieve ervaringen en 
resultaten van de inzet van Streettriage is besloten om de pilotfase 
te beëindigen en Streettriage in Twente structureel te maken. 
Met dit besluit stelt de gemeente Hengelo de 
samenwerkingsovereenkomst hiertoe vast. 
 

Bas van 
Wakeren 

12-10-2021  B09 3312789 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake motie 

Beleid bij verkoop 
gemeentelijk vastgoed 
 
 
 
 
 
 
 

informerende brief aan de raad inzake de 
gemaakte afspraken tijdens de politieke markt. 

Op 28 september 2021 heeft er naar aanleiding van de raadsmotie 
“Beleid bij verkoop gemeentelijk vastgoed” een beeldvormende 
politieke markt plaatsgevonden. Middels deze brief legt het college 

de afspraken die zijn gemaakt tijdens deze politieke markt vast. 

Gerard Gerrits 
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12-10-2021  B10 3249845 - 
Informerende brief aan 
de Raad met 
betrekking tot de 
verkoop van het pand 
Beckumerstraat 3. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de verkoop van het pand 
Beckumerstraat 3 onder de voorwaarden en 
bepalingen zoals in de concept koopovereenkomst 
opgenomen. 
2. De Raad informeren over de verkoopprocedure 
en de voorwaarden. 
3. De opdrachtverlening voor verkoop van het pand 
Beckumerstraat 3 op te dragen aan SnelderZijlstra 
Makelaars. 
 

Na verkoop van de Tuindorpschool komt over een aantal weken 
het voormalige fabriekspand van machinefabriek Vos in de 
verkoop. De gemeente wil het pand verkopen waarbij zij haar 
medewerking wil verlenen aan een bestemming woon/werken 
waarbij er 1 wooneenheid wordt toegestaan. De mogelijkheid van 
woon/werken is ook mogelijk onder voorwaarden. De verkopend 
makelaar wordt SnelderZijlstra te Enschede.   

Bas van 
Wakeren 

12-10-2021  B11 3312073 - 
Raadsvragen over deal 
bij verdwijnen van 
‘omstreden kiosk’ 
 

Het college besluit: 
In te stemmen met de antwoordbrief en deze aan 
de raad te zenden 

Door lid Janssen zijn vragen gesteld over de voorgenomen 
aankoop van de kiosk in de Enschedesestraat en deze zijn middels 
een brief door het college beantwoord. Tevens wordt hiervoor een 
voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Gerard Gerrits 

12-10-2021  B12 3309769 - Starten met 
juridische procedure 
met betrekking tot 
opzegging 
huurovereenkomst 
pand Brinkstraat 9. 

1. In te stemmen met het starten van een 
juridische procedure met betrekking tot het 
beëindigen van de huur en ontruiming van het 
pand.  
2. De kosten van deze juridische procedure ten 
laste brengen van het krediet voor de herinrichting 
van de markt.  

In verband met de verregaande herinrichting en transformatie van 
de markt inclusief de kiosk, Brinkstraat 9 is de huur 
overeenkomstig het huurcontract opgezegd. Door de huurder is 
hiertegen bezwaar aangetekend. Over een bijdrage in de 
verplaatsing is een aantal keren overleg gevoerd met de huurder.  
Er is nog geen duidelijkheid over een minnelijke overeenstemming 
en om geen procedure tijd verloren te laten gaan is gekozen voor 
het aangaan van een juridische procedure. Tijdens de procedure is 
het nog steeds mogelijk om minnelijk tot overeenstemming te 
komen en kan de procedure worden gestaakt of worden 
ingetrokken.   
 

 

12-10-2021  B13 3315272 - Inspraak 
ontwerp 
Afvalstoffenverorde-
ning en 
Uitvoeringsbesluit 

1. In te stemmen met de ontwerp 
Afvalstoffenverordening gemeente Hengelo 2022 
en  
het ontwerp Uitvoeringsbesluit 
afvalstoffenverordening gemeente Hengelo 2022; 
2. De stukken gedurende zes weken ter inzage te 
leggen en ingezetenen en belanghebbenden de 
mogelijkheid te geven om binnen die periode hun 
zienswijzen kenbaar te maken 
3. Te bepalen dat in afwijking van afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht, uitsluitend 
schriftelijk en digitaal zienswijzen kunnen worden 
ingediend. 

Het college heeft besloten de ontwerp Afvalstoffenverordening 
gemeente Hengelo en het ontwerp Uitvoeringsbesluit 
afvalstoffenverordening gemeente Hengelo vrij te geven voor 
inspraak. De ontwerpverordening en bijbehorende 
uitvoeringsbesluit zijn gebaseerd op de eerder dit jaar 
gepubliceerde herziene modelverordening van de VNG. Met dit 
ontwerp wordt tevens invulling gegeven aan de motie van de raad 
om de JA-JA sticker in te voeren. Na inwerkingtreding van de 
nieuwe Afvalstoffenverordening moeten inwoners die 
ongeadresseerd reclamedrukwerk wensen te ontvangen dit actief 
aangeven. De regels m.b.t. de bezorging van huis-aan-huis bladen 
blijft ongewijzigd. Deze aanpak sluit aan bij twee recente 
uitspraken van de Hoge Raad.  
Op de Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit kunnen 
alleen schriftelijke en digitale reacties worden ingediend. 
 

Bas van 
Wakeren 

12-10-2021  B15 3307102 - 
Raadsvragen over 
onduidelijkheid en 
ergernis bij het 
vragenkwartiertje 
 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen van Lid Janssen. 

Lid Janssen heeft raadsvragen gesteld over het huisvesten van 
statushouders. Het college heeft deze vragen schriftelijk 
beantwoord. 

Sander 
Schelberg 
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12-10-2021  B16 3312832 - 
Septembercirculaire 
2021 gemeentefonds 

1. Instemmen met de brief ‘Septembercirculaire 
2021 gemeentefonds’ aan de gemeenteraad. 
2. De mutaties voor 2022 e.v. verwerken in een 
verzamelbesluit tot wijziging van de 
Beleidsbegroting 2022-2025. 

In de brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele 
ontwikkelingen als gevolg van de septembercirculaire 2021 van het 
gemeentefonds. Deze circulaire is gebaseerd op de Miljoenennota 
2022 van het Rijk en het aanvullend compensatiepakket 
coronacrisis medeoverheden. Door dit pakket is aan de gemeente 
Hengelo bijna € 2 miljoen compensatie beschikbaar gesteld voor 
de jaren 2021 en 2022 in de gemeentefondsuitkering voor de 
hogere uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Waarschijnlijk 
worden we dit jaar nog aanvullend gecompenseerd op een aantal 
onderdelen in de gemeentefondsuitkering. Nadere informatie zal 
hierover naar verwachting volgen in de decembercirculaire 2021 
van het gemeentefonds. 
Daarnaast zijn er nog diverse andere mutaties. Het totale 
financiële effect van de septembercirculaire 2021 is voor het jaar 
2021 € 9.000 voordelig. Voor de jaren 2022 en 2025 is er sprake 
van een voordeel van respectievelijk € 1,2 miljoen en € 0,3 
miljoen. Voor de jaren 2023 en 2024 geeft de doorwerking kleine 
nadelen, namelijk € 135.000 en € 54.000.  
 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er vanaf 2023 nog grote 
onzekerheden zijn met betrekking tot diverse dossiers waar een 
nieuw kabinet een besluit over moeten nemen, zoals herverdeling 
gemeentefonds, volledige compensatie middelen jeugd, 
abonnementstarief Wmo, Klimaatakkoord, Omgevingswet, 
landelijke woningbouwopgave, onderwijshuisvesting, 
opschalingskorting, etc. etc.  

Mariska ten 
Heuw 

5-10-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B06 3199234 - Overdracht 
eigendom 
schoolgebouw Cruys 
Voorberghstraat en 
Wezelstraat 

1. Kennis te nemen van het beëindigen van het 
gebruik van het schoolgebouw aan de Cruys 
Voorberghstraat 101-103 en de Wezelstraat 75 
door de Dr. Schaepmanstichting; 
2. Op grond van artikel 110 van de wet op het 
primair onderwijs verklaren dat het gebruik als 
schoolgebouw voor de Dr. Schaepmanstichting niet 
meer nodig is; 
3. De bijbehorende verklaringen in tweevoud te 
ondertekenen zodat de eigendomsoverdracht in het 
Kadaster kan worden verwerkt.  
 

Het gebruik van de schoolgebouwen aan de Cruys Voorberghstraat 
en de Wezelstraat wordt per 1 oktober 2021 beëindigd. Bij 
beëindiging van het gebruik van een schoolgebouw vervalt het 
eigendom aan de gemeente. De eigendomsoverdracht moet in het 
Kadaster worden ingeschreven. Hiervoor moet een verklaring 
worden ondertekend door het schoolbestuur en het College van 
B&W.    

Claudio 
Bruggink 

5-10-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3278009 - 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 bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot 
kostenverhaal in verband met het verkeerd aanbieden van 
huishoudelijk afval. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat het bezwaarschrift te laat is ingediend en dat er geen 
sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Het advies 
is dan ook om de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
  
 
 
 

Bas van 
Wakeren 
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5-10-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3253276 - 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 mail en 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/of 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,  
  
 
 
 
 


