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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 9 november 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. 

9-11-2021  B01 3304975 - Invulling 
nieuwe wettelijke taak 
bij woningontruimingen 

Het college besluit: 
In te stemmen met de gemaakte werkafspraken 
inzake de invulling van een nieuwe wettelijke taak 
bij woningontruimingen per 1 april 2021 en deze 
na een jaar te evalueren. 

Per 1 april 2021 is er een nieuwe wetswijziging van kracht 
geworden waarbij het college van b&w de wettelijke taak heeft 
gekregen om zorg te dragen voor verwijdering en opslag van 
roerende zaken bij woningontruimingen. Gezien het een nieuwe 
taak betreft, is hierover  
met verschillende lokale partijen gesproken, welke doorgaans 
betrokken zijn bij woningontruimingen. Dit heeft geresulteerd in 
concrete werkafspraken hoe het college van b&w in ieder geval dit 
jaar invulling kan geven aan deze nieuwe wettelijke taak, waarbij 
is getracht een zorgvuldige afweging te maken tussen 
aansprakelijkheid, praktische uitvoerbaarheid en de belangen van 
de voormalige bewoner van de woning. 
 

Sander 
Schelberg 

9-11-2021  B02 3302053 - 
Vaststellingsovereenko
mst afkoop claimrecht 
Haafkes 
bedrijventerrein 
Oosterveld 
 

Aan te gaan de bij dit besluit behorende 
vaststellingsovereenkomst strekkende tot afkoop 
van het aan hen behorende claimrecht op het 
bedrijventerrein Oosterveld. 

Een deel van bedrijventerrein Oosterveld is in 2003 overgenomen 
van bouwonderneming Haafkes, onder voorbehoud zijnerzijds van 
een kooprecht. Dit kooprecht belemmert de verkoop van 
bouwgrond aan gegadigden. Met de huidige rechthebbenden is 
overeenstemming bereikt over afkoop van het kooprecht.  

Mariska ten 
Heuw 

9-11-2021  B03 3317221 - 
Raadsvragen over zaak 
KDC de Toermalijn 
 

De raadsvragen van Lid Janssen beantwoorden 
middels bijgaande brief. 

Door Lid Janssen zijn raadsvragen gesteld over de vestging van 
KDC De Toermalijn op de huidige locatie.  

Sander 
Schelberg 

9-11-2021  B05 3332352 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake 
strafbeschikking 
bodemverontreiniging 
kunstgrasvelden 

Het college besluit de raad te informeren via 
bijgevoegde brief. 

Eind 2020 is de raad geïnformeerd dat de Gemeente Hengelo 
wordt verdacht van vervuiling rondom het kunstgrasveld welke kan 
ontstaan door het gebruik van rubberkorrels dat naast de 
kunstgrasvelden terecht komt en zo de bodem vervuild 
(zaaknummer 3144117). De locaties waar de overtredingen 
(artikel 13 Wet bodembescherming) zijn geconstateerd zijn 
sportpark Slangenbeek en sportpark de Noork.  
 
Inmiddels heeft de gemeente een strafbeschikking ontvangen van 
de Officier van Justitie. De gemeente heeft bezwaar aangetekend 
omdat wij van mening zijn dat de zorgplicht wel degelijk wordt 
ingevuld via allerlei maatregelen die de verspreiding van rubber in 
de omgeving tegengaan. Via bijgevoegde brief wordt de raad op de 
hoogte gebracht. 
 
 
 

Claudio 
Bruggink 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

2-11-2021  
1 week niet 

openbaar 

A02 3305839 - 
Informerende brief aan 
de raad inzake 
verduurzamen 
gemeentelijk vastgoed 
 

Het college besluit: 
de gemeenteraad per brief te informeren over de 
voortgang van verduurzamen gemeentelijk 
vastgoed. 

Op 17 december 2019 heeft het college besloten om gemeentelijk 
vastgoed te verduurzamen. Met een brief informeert het college de 
gemeenteraad  over de vorderingen daarvan.  

Claudio 
Bruggink 

2-11-2021  
1 week niet 

openbaar 

B06 3307173 - Verzoek om 
advies van b&w i.v.m. 
bestuurlijke fusie SvPO 
Hengelo met 7 andere 
SvPO-scholen in één 
stichting 

Het college besluit: 
1. Een positief advies af te geven over het 
voorgenomen besluit tot een fusie tussen SvPO 
Hengelo en de 7 andere SvPO scholen per 01-01-
2022. 
2. Dit positief advies te melden aan de 
schoolbesturen SvPO Hengelo en de andere 7 SvPO 
scholen door middel van de bijgevoegde brief van 
het college. 
 

SvPO (School voor Persoonlijk Onderwijs) Hengelo heeft in de 
gemeente Hengelo één onderwijs locatie. Zij is voornemens per 1 
januari 2022 te gaan fuseren met de andere 7 SvPO scholen. Voor 
een fusie dienen schoolbesturen advies te vragen aan de colleges 
van de betrokken gemeenten. Het college adviseert positief op 
deze fusie. 

Claudio 
Bruggink 

2-11-2021  
1 week niet 

openbaar 

--- 3278466 - Bezwaar 
tegen opleggen 
bestuurlijke boete 
overtreden 
quarantaineplicht  
 

Het bezwaar in overeenstemming met het  
advies van de commissie voor de bezwaarschriften 
niet-ontvankelijk te verklaren.  
 

Bezwaarde is het niet eens met het opleggen van een boete. De 
boete is ingetrokken. Bezwaarde heeft het bezwaar niet 
ingetrokken. De commissie adviseert het bezwaar niet-ontvankelijk 
te verklaren, omdat er geen procesbelang meer is. Er is in 
overeenstemming met dit advies besloten.  
 

Sander  
Schelberg 

2-11-2021  
1 week niet 

openbaar 

--- 3278443 - Bezwaar 
van tegen opleggen 
bestuurlijke boete 
overtreden  
quarantaineplicht 

Het bezwaar, in overeenstemming met het  
advies van de commissie voor de bezwaaschriften, 
niet ontvankelijk te verklaren. 
 

Bezwaarde is het niet eens met het opleggen van een boete. De 
boete is ingetrokken. Bezwaarde heeft het bezwaar niet 
ingetrokken. De commissie adviseert het bezwaar niet-ontvankelijk 
te verklaren, omdat er geen procesbelang meer is. Er is in 
overeenstemming met dit advies besloten.  
 

Sander  
Schelberg  
 

2-11-2021  
1 week niet 

openbaar 

--- 3264037 - 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;  
 - het verzoek om proceskostenvergoeding af te  
wijzen.  
 

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. 
Tevens adviseert de commissie het verzoek om 
proceskostenvergoeding af te wijzen Het college heeft conform dit 

advies besloten.  
 

Bas van  
Wakeren 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


