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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 18 januari 2022 
 

 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. 

18-1-2022  A02 3360981 - 
Klimaatadaptatie 
strategie 

Het college besluit de gemeenteraad voor te 
stellen: 
De klimaatadaptatiestrategie vast te stellen 

De resultaten de Hengelose Klimaatpraten (inclusief de politieke 
markten) vormden tezamen met de Klimaatatlas Twente de input 
voor deze klimaatadaptatiestrategie. In deze strategie heeft de 
gemeente geformuleerd hoe ze, samen met de samenleving, de 
komende jaren haar weerbaarheid voor de gevolgen van 
klimaatverandering wil vergroten. Met als doel om in 2050 
klimaatbesteding te zijn. 
 

Mariska ten 
Heuw 

18-1-2022  A04 3330831 - 
Decembercirculaire 
2021 Gemeentefonds 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de raadsbrief 
‘Decembercirculaire 2021 gemeentefonds’; 
2. De mutaties voor 2021 verwerken in de 
Jaarstukken 2021 en de niet bestede compensaties 
m.b.t. jeugdhulp, robuust 
rechtbeschermingssysteem, versterking 
ondersteuning wijkteams, impuls integraal werken, 
systeemleren, kwaliteitsimpuls bouw- en 
woningtoezicht en lokaal cultuuraanbod voor 2021 
te reserveren bij het bestemmingsvoorstel van de  
Jaarstukken 2021; 
3. De mutaties voor 2022 e.v. verwerken in een 
verzamelbesluit tot wijziging van de 
Beleidsbegroting 2022-2025. 

In de decembercirculaire 2021 informeert het rijk over de 
ontwikkelingen van het gemeentefonds. Het gaat daarbij primair 
om onderwerpen die vóór jaarafsluiting 2021 door het Rijk en de 
gemeenten nog geregeld moeten zijn. Daarnaast zijn in deze 
decembercirculaire de corona-compensaties van het Rijk voor 2021 
en 2022 toegevoegd. Deze corona-compensaties komen bovenop 
de al eerder bekendgemaakte compensaties. Voor 2021 betekent 
dit een financieel effect van per saldo € 55.000 voordelig. Voor 
2022 is het € 159.000 voordelig, in 2023 € 3.000 nadelig en in 
2024 en 2025 € 19.000 voordelig. Over 2021 ontvangen we circa € 
1.475.000 meer aan gemeentefondsuitkering, bestaande uit € 
530.000 veroorzaakt door mutaties in het gemeentefonds (o.a. 
robuust rechtbeschermingssysteem, versterking ondersteuning 
wijkteams en impuls integraal werken) en voor ruim € 944.000 
aan corona-compensaties (o.a. continuïteit van de zorg voor jeugd 
en Wmo, lokaal cultuuraanbod, participatie en gederfde 
inkomsten). Voor de uitvoering van deze taakmutaties, inclusief de 
corona-compensatie houden we in totaal € 1.420.000 achter de 
hand. De mutaties voor 2022 en verder worden bijgesteld door 

middel van een wijziging op de Beleidsbegroting 2022-2025. De 
mutaties voor de uitkeringsjaren 2019 tot en met 2021 kunnen 
niet meer in de begroting voor 2021 worden gewijzigd, maar 
worden verwerkt in de Jaarstukken 2021. Via het 
bestemmingsvoorstel bij de Jaarstukken stelt het college voor de 
overige extra middelen (in totaliteit € 871.000) voor jeugdhulp, 
robuust rechtbeschermingssysteem, versterking ondersteuning 
wijkteams, impuls integraal werken, systeemleren, 
kwaliteitsimpuls bouw- en woningtoezicht en lokaal cultuuraanbod 
te reserveren in de begroting 2022. Door de late beschikbaarheid 
van deze middelen door het Rijk zijn deze nog niet werkelijk 
besteed in 2021. 
 
 

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

18-1-2022  A05 3354882 - 
Ontwerpvisie Sportlaan 
Driene e.o. 

Het college besluit tot het ter inzage leggen van de 
ontwerp-visie Sportlaan Driene e.o., vanaf 12 
januari, gedurende een periode van zes weken.  

Medio dit jaar heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met 
Leyten-Trebbe om te komen tot een samenhangende visie op het 
gebied rondom Sportlaan Driene. Leyten-Trebbe is één van de 
eigenaren in het gebied. Net als een aantal andere partijen had 
Leyten-Trebbe plannen voor de desbetreffende locatie. Om er voor 
te zorgen dat alle plannen en ideeën binnen de locatie de juiste 
plek zouden krijgen, was het nodig eerst een integrale visie op het 
gebied te laten maken. De gemeente sprak met Leyten-Trebbe af 
dat zij het voortouw zouden nemen bij het opstellen van de visie. 
In de visie wordt onderscheid gemaakt tussen het plangebied ten 
zuiden van de beek en het studiegebied ten noorden daarvan. In 
het plangebied vinden de eerder genoemde plannen en ideeën hun 
plek. In het studiegebied liggen vooral sportvoorzieningen. De visie 
is onder leiding van RRog Stedenbouw en Landschap tot stand 
gebracht. Nadat de wensen van alle betrokkenen waren geïnventa-
riseerd en ook de gemeentelijke vakdisciplines hun bijdrage 
haddden geleverd, is in meerdere workshops samen een viertal 
modellen uitgewerkt. Deze zijn vervolgens in samenspraak met de 
betrokkenen teruggebracht tot één breedgedragen visie. In de 
ontwerpvisie is de waardevolle landschappelijke structuur van het 
gebied als basis genomen. Waar mogelijk wordt deze in de visie 
nog verder versterkt. De verschillende functies hebben een 
passende plek gekregen in het gebied op een zodanige manier dat 
zij elkaar waar mogelijk versterken. Er is gezocht naar synergie 
tussen plangebied (zorg, maatschappelijk en wonen) en 
studiegebied (sport). Beide deelgebieden kunnen onafhankelijk van 

elkaar worden ontwikkeld en uitgewerkt. Er is voorzien in een 
nieuwe ontsluiting, waardoor het binnengebied autovrij kan 
worden en benut voor ontmoeting en sportieve activiteiten. Het 
doortrekken van de Laan van Driene blijft mogelijk. Daarvoor is 
een ruimtereservering opgenomen in het plan. Indien deze 
reservering zou komen te vervallen dan kan deze ruimte toege-
voegd worden aan de groene zoom rond het plangebied. In de 
ontwerpvisie is voorts uitgegaan van het vigerende parkeerbeleid. 
Binnen de uitwerking van de integrale gebiedsvisie liggen er 
kansen om de stationsomgeving op te waarderen. De visie is in 
ontwerp gereed. De nu voorliggende ontwerpvisie is inmiddels aan 
alle stakeholders toegelicht. Op Handboogsportvereniging de Vrije 
Schutter (HVS) na zijn zij allemaal tevreden over de vertaling van 
hun wensen in de visie. Inpassing van HVS bleek helaas uitein-
delijk niet mogelijk, met name ook vanwege de grote veiligheids-
zones rondom. Met bestuur van HVS is daarover inmiddels 
gesproken. Zij begrijpen dat er in de visie te weinig ruimte is voor 
hun activiteiten. Afgesproken is met de vereniging op zoek te gaan 
naar een alternatieve locatie. Het bestuur stemt daarmee in. Nu 
alle betrokkenen zijn geïnformeerd over de inhoud van de visie kan 
deze ter inzage worden gelegd om eenieder de gelegenheid te 
bieden daarop in te spreken, vanaf 12 januari, gedurende een 
periode van zes weken. Na afloop van deze periode worden de 
eventuele inspraakreacties verwerkt en zal het college de visie ter 
vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.  

Mariska ten 
Heuw 



Pagina 3 van 7 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

18-1-2022  B03 3351538 - 
Woningbouw Beckum - 
vaststelling 
grondexploitatie 

Het college besluit de raad het volgende voor te 
stellen: 
1. Vaststellen van de grondexploitatie voor de 
woningbouw op veld 3 van TVO; 
2. De begrotingswijziging met nummer 22024 vast 
stellen.  

In Beckum is behoefte aan nieuwbouwwoningen. Er is vooral veel 
vraag naar woningen voor jonge Beckumers die starten op de 
woningmarkt.  
In de afgelopen periode is in overleg met diverse 
vertegenwoordigers vanuit Beckum een gewerkt aan een plan voor 
woningbouw op veld 3 van TVO. TVO is bereid om de benodigde 
grond hiervoor te verkopen aan de gemeente.  
Om de vervolgstappen voor deze woningbouwontwikkeling 
mogelijk te maken is het nodig dat de gemeenteraad een 
grondexploitatie vaststelt.  
 

Claudio 
Bruggink 

18-1-2022  B04 3355584 - 
Beschikbaarstelling 
uitvoeringskrediet 
t.b.v. de Wetstraat en 
omgeving 

1. In te stemmen met het Definitief Ontwerp voor 
het Wetplein en over te gaan tot de realisatie. 
2. Hiervoor een krediet ter beschikking te stellen 
van € 1.572.882,- en dit te dekken uit: 
- Bijdrage voorziening riolering ter grootte van  
€ 1.387.882,- 
- Exploitatiebudget verharing ter grootte van  

€ 160.000,- 
- Actieplan Fiets ter grootte van € 25.000,- 
3. De Raad voor te stellen: 
4. Kennis te nemen van het DO Wetplein en 
omgeving 
5. Ten behoeve van de uitvoering van de 
werkzaamheden met betrekking tot de 
herinrichting van het Wetplein en omgeving een 
aanvullend krediet te verstrekken ter grootte van € 
3.180.118 en dit te dekken uit:  
- een bijdrage uit het budget binnenstad Wetstraat 
en omgeving ter grootte van € 1.780.118 
- de subsidie Ruimte, Wonen, Retail van  
€ 1.400.000 
6. bijbehorende begrotingswijziging met nummer 
22021 vast te stellen. 
 

Het ontwerp van het Wetplein en omgeving is gereed en de 
uitvoering kan worden voorbereid. Het college stelt hiervoor 
benodigde financiële middelen ter beschikking en vraagt de raad 
de resterende middelen ter beschikking te stellen 

 

18-1-2022  B05 3364560 – 
Afvalstoffen-
verordening 2022 

Het college besluit: 
De nota van antwoord afvalstoffenverordening vast 
te stellen.  
 
De raad voorstellen:  
1. De Afvalstoffenverordening gemeente Hengelo 
2022 vast te stellen. 
2. Een overgangstermijn van drie maanden na 
vaststelling van de verordening te hanteren 
alvorens de JA-JA sticker wordt ingevoerd. 
 
 
 
 
 

De ontwerp Afvalstoffenverordening 2022 is door het college van 
B&W op 12 oktober 2021 voor inspraak vrijgegeven (3315272). 
Hierna heeft de ontwerp afvalstoffenverordening gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage gelegen van 20 oktober tot en 
met 30 november 2021. In totaal zijn er twee zienswijzen 
binnengekomen.  De afvalstoffenverordening is op basis van de 
zienswijzen niet gewijzigd. Wel wordt conform de zienswijzen een 
overgangstermijn van drie maanden gehanteerd alvorens de JA-JA 
sticker wordt ingevoerd.  

Bas van 
Wakeren 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

18-1-2022  B07 3354787 - Benoemen 
leden hoofdstembureau 
2022 tot en met 2025 

Het college besluit: 
1. te benoemen tot leden van het hoofdstembureau 
van de gemeente Hengelo voor de periode 1-1-
2022 tot en met 31-12-2025: 
- Gerrit Jan Eeftink (griffier), 
- Astrid Mos (juridisch beleidsmedewerker 
burgerzaken), 
- Laura Pierik (junior strateeg) 
- Max van Ravensberg (senior medewerker 
publiekszaken). 
2. Gerrit Jan Eeftink aan te wijzen als 
plaatsvervangend voorzitter. 
3. te benoemen tot plaatsvervangende leden van 
het hoofdstembureau voor de periode 1-1-2022 tot 
en met 31-12-2025: 
- Anke Haarhuis-Oude Luttikhuis (adjunct griffier), 
- Coen Hartendorp (adjunct griffier), 
- Aquine Zondag (teammanager 
publieksdienstverlening). 
 

Elke gemeente moet een hoofdstembureau hebben. Dit 
stembureau heeft verschillende taken bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het kijkt bijvoorbeeld of de 
ingeleverde kandidatenlijsten aan de eisen voldoen en het stelt de 
verkiezingsuitslag vast. 
Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden en drie 
plaatsvervangende leden. In de Kieswet is geregeld dat de 
burgemeester automatisch de voorzitter is. Het college van B&W 
benoemt de andere leden. 
De benoeming geldt voor vier jaar. 

Sander 
Schelberg 

18-1-2022  B08 3361449 - 
Dementievriendelijke 
gemeente 

Het college besluit: 
De gemeenteraad per brief te informeren over de 
motie dement vriendelijke gemeente. 
 

Het college geeft antwoord op motie van de raad over dement 
vriendelijke gemeente.  

Bas van 
Wakeren 

18-1-2022  B10 3356001 - Inzet NPO 
budget 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de inzet van de 
gemeentelijke Nationaal Programma Onderwijs-
middelen. 
2. In te stemmen met de bijgevoegde 
begrotingswijziging en aanbieden aan de raad 
middels de eerst volgende 
verzamelbegrotingswijziging. 
3. De gemeenteraad te informeren met bijgaande 
brief. 

De gemeente ontvangt extra geld van het Rijk vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs. De gemeente Hengelo ontvangt ruim 1,6 
miljoen euro. Dit geld is te besteden tot augustus 2023. Het geld 
moet worden ingezet op een aantal specifieke doelen en moet 
worden afgestemd met het onderwijs. Het onderwijs ontvangt ook 
geld van het Rijk. Zij zetten dit onder meer in om leerlingen te 
ondersteunen bij achterstanden op schoolvakken, zoals taal, 
rekenen, Engels en wiskunde. In afstemming met het onderwijs en 
in aanvulling op hetgeen het onderwijs doet zet de gemeente 
vooral in op het sociaal emotioneel welbevinden van leerlingen. Zo 
zetten we in op extra uren jongerenwerk en schoolmaatschappelijk 
werk op school, maar ook op extra inzet van cultuureducatie en op 
het project Gezonde School van de GGD. 
 

Claudio 
Bruggink 

18-1-2022  B11 3363169 - Proces 
evaluatie Agenda voor 
Twente 

De procesinformatie van de Twenteboard over de 
evaluatie van de Agenda voor Twente en de rol van 
gemeenteraden daarbij met begeleidend schrijven 
door te sturen naar de gemeenteraad en de raad 
uit te nodigen tot het stellen van vragen. 

De Twenteboard heeft de veertien colleges van de Twentse 
gemeenten geïnformeerd over het proces van de evaluatie van de 
Agenda voor Twente en de rol van gemeenteraden daarbij. Er 
komt een informatiesessie voor alle veertien gemeenteraden, 
waarbij vooraf de mogelijkheid is tot het stellen van vragen. 
 
 
 
 
 

 
 

Sander 
Schelberg 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

18-1-2022  B12 3353936 - Inzet POH- 
jeugd in 2022 

Het college besluit: 
1. De ureninzet van POH-jeugd in 2022 te regelen 
via enkelvoudige opdrachten aan Mediant en 
Accare.  
2. De kosten van de opdrachten aan Accare en 
Mediant bedragen niet meer dan het 
drempelbedrag van maximaal –gezamenlijk - 
€214.000 in 2022. 
3. De maximale termijn van de opdrachten aan 
Accare en Mediant is 1 jaar. 

Het college stemt in met bekostiging van inzet POH-jeugd in 
huisartsenpraktijken in Hengelo in 2022. POH-jeugd ondersteunen 
huisartsen in de zorg voor kwetsbare jongeren in de 
huisartsenpraktijk.   

Bas van 
Wakeren 

18-1-2022  B13 3349726 - 
Raadsvragen over 
Transitievisie Warmte 

Het college besluit: 
De vragen van Lokaal Hengelo over Transitievisie 
Warmte te beantwoorden met bijgaande brief. 
 

Het College heeft de raadsvragen van Lokaal Hengelo inzake de 
transitie visie warmte beantwoord. 

Claudio 
Bruggink 

18-1-2022  B14 3342542 - 
Raadsvragen over 
Kenniscentrum 
Mensenhandel Twente 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van vragen 
over het Kenniscentrum Mensenhandel Twente 
(KMT) van de ChristenUnie middels bijgevoegde 
brief  

In 2022 moet elke gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel 
hebben en moet deze geborgd zijn. Dit staat in het programma 
Samen tegen Mensenhandel. De doorontwikkeling naar een 
regionaal Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT) is destijds 
in gang gezet om een sluitende aanpak voor alle 14 gemeenten te 
waarborgen. Het college heeft 15 december 2020 een besluit 
genomen over de positionering van het KMT bij het Zorg- en 
Veiligheidshuis Twente . Mevrouw van den Beukel van de 
ChristenUnie heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld over het 
Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT) en deze vragen zijn 
per brief beantwoord. 
 

Sander 
Schelberg 

18-1-2022  B15 3355976 - 
Raadsvragen over 
winterterras De Appel 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de PVV over het winterterras 
van De Appel middels de bijgaande brief te 
beantwoorden. 
 

Door de fractie van de PVV zijn raadsvragen gesteld over 
handhavend optreden tegen het winterterras van De Appel. Het 
college heeft de vragen beantwoord middels een uitgaande brief. 

Sander 
Schelberg 

18-1-2022  B16 3346789 - 
Raadsvragen over 
Onderzoek veilige 
stadswegen 30km 

Het college besluit: 
In te stemmen met de antwoordbrief op 
raadsvragen Lokaal Hengelo over onderzoek naar  
veilige stadswegen 30km in Hengelo. 

Lokaal Hengelo stelt vragen of er onderzoek komt naar het 
instellen van 30km op de hoofdwegen in Hengelo. Dit is zeker niet 
zonder meer overal mogelijk. Het vraagt veel  onderzoek, 
afstemming met diverse partijen en de nodige financiele 
investeringen om wegen aan te passen op het nieuwe 30. Hengelo 
volgt de landelijke ontwikkelingen hierover en de aanbevelingen 
die de onderzoeksinstanties hierover doen.  
 

Gerard Gerrits 

11-1-2022  
1 week niet 

openbaar 

B12 3339542 - 
Ledenraadpleging 
principeakkoord cao 
2021-2022 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het principeakkoord cao 
gemeenten 2021-2023; 
2. De gemeentesecretaris te machtigen via de link 
in de e-raadplegingsprocedure van de VNG.  

De VNG en de vakbonden hebben een principe akkoord gesloten 
voor de cao gemeenten 2021-2022. In het akkoord staan 
voorstellen over salarisverhoging, thuiswerkvergoeding, 
verlofdagen en ouderschapsverlof. De VNG heeft gemeenten 
gevraagd of zij kunnen instemmen met de voorstellen in het 
akkoord. Gemeenten hebben tot 12 januari de tijd om te reageren. 
Het college van de gemeente Hengelo heeft besloten om met de 
voorstellen in het akkoord te stemmen.  
 
 

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

11-1-2022  
1 week niet 

openbaar 

--- 3323740 - Bezwaar 
tegen 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. 
 

Bas van 
Wakeren 

11-1-2022  
1 week niet 

openbaar 

--- 3322731 - 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. 
 

Bas van 
Wakeren 

11-1-2022  
1 week niet 

openbaar 

--- 3319605 - Bezwaar 
tegen 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. 
 
 
 

Bas van 
Wakeren 

11-1-2022  
1 week niet 

openbaar 

--- 3318422 - 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. 
 

Bas van 
Wakeren 

11-1-2022  
1 week niet 

openbaar 

--- 3318381 - 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. 
 
 
 
 

Bas van 
Wakeren 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

11-1-2022  
1 week niet 

openbaar 

--- 3317933 - 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. 
 

Bas van 
Wakeren 

11-1-2022  
1 week niet 

openbaar 

--- 3317876 - 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. 
 

Bas van 
Wakeren 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


