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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 19 april 2022 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Gerrits, Van Wakeren, Bruggink (wethouders),  

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

   

 Afwezig: Ten Heuw (wethouder) 

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

19-4-2022  A01 3385012 - 
Raadsvragen over het 
terugbrengen van de 
sociaal raadslieden 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de PvdA over het 
terugbrengen van de sociaal raadslieden per brief 
te beantwoorden. 
 

De PvdA heeft raadsvragen gesteld over het terugbrengen van de 
sociaal raadslieden. Het college heeft die vragen per brief beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

19-4-2022  B02 3404593 - Verrekening 
neveninkomsten 
politieke ambtsdragers 
2021 

Het college besluit: 
1. Voor het jaar 2021 geen neveninkomsten te 
verrekenen voor burgemeester S.W.J.G.  Schelberg 
en wethouders G.G. Gerrits, C.F.M Bruggink en 
B.G. van Wakeren; 
2. voor het jaar 2021 neveninkomsten te 
verrekenen ten bedrage van € 1.561,47 voor 
wethouder M.A. ten Heuw; 
3. de neveninkomsten van wethouder ten Heuw te 
verrekenen met haar bezoldiging in de maand mei 
2022. 
 

Het college stelt vast dat over het jaar 2021 de burgemeester en drie 
wethouders geen inkomsten hebben gehad die in mindering moeten 
worden gebracht op hun salaris. Voor één wethouder wordt een 
bedrag aan inkomsten in mindering gebracht op het salaris. 
  

Claudio 
Bruggink 

19-4-2022  B03 3405880 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake Groen-

compensatiefonds 
 

Het college besluit: 
De gemeenteraad middels een brief te informeren 
over het Groencompensatiefonds.   

Het college informeert de gemeenteraad met een brief over het 
Groencompensatiefonds.  

Mariska 
ten Heuw 

19-4-2022  B05 3407839 - ENSIA 2021 
Verantwoording BAG 
BGT BRO en WOZ 

Het college besluit: 
1. De verantwoordingsrapportages BAG, BGT, BRO 
en WOZ 2021 vast te stellen. 
2. De gemeenteraad d.m.v. bijgevoegde brief te 
informeren over de uitkomsten van de 
zelfevaluaties. 
3. De verantwoordingsrapportages BAG, BGT, BRO 
en WOZ toe te sturen aan het ministerie van BZK 
(voert de ENSIA coordinator uit middels upload op 
het portaal) 
 

De gemeente legt jaarlijks verantwoording af over de kwaliteit van de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Ondergrond (BRO) 
en per 2021 ook de Waardering Onroerende Zaken (WOZ).  De 
gemeente Hengelo voldoet aan de gestelde normen. 

Claudio 
Bruggink 

19-4-2022  B07 3398667 - 
Raadsvragen inz. 
uitbetaling 
compensatie 
energiekosten voor 
mensen op 
bijstandsniveau 
 

Het college besluit: 
in te stemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen van de PVV over de energietoeslag. 

De PVV heeft vragen gesteld over de betaling van de energietoeslag. 
Het college heeft de raad geïnformeerd dat het met man en macht aan 
werkt om zo snel mogelijk de regels, om in aanmerking te komen voor 
de toeslag, vast te stellen.  

Mariska 
ten Heuw 
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19-4-2022  B08 3408380 - Aanwijzing 
ambtenaar burgerlijke 
stand 
 

Het college besluit: 
B.A.M.W. (Bianca) Krisman aan te wijzen als 
ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Het college wijst mevrouw Bianca Krisman aan als ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Dat is nodig om haar functie bij het Team 
Publieksdienstverlening goed te kunnen uitvoeren. 

Sander 
Schelberg 

19-4-2022  B09 3391738 - Brief van 
het ministerie van VWS 
over de voorgenomen 
maatregel tijdelijke 
uitnodigingsinterval bij 
borstonderzoek 
 

Het college besluit: 
De brief van het ministerie van VWS over de 
voorgenomen maatregel tijdelijke 
uitnodigingsinterval bij borstonderzoek  met 
oplegger van het college te versturen naar de 
gemeenteraad.   

Ministerie van VWS stuurt gemeenten over een voorgenomen 
maatregel om de periode tussen twee uitnodigingen voor het 
borstonderzoek naar borstkanker tijdelijk te verlengen naar maximaal 
drie jaar. Dit naar aanleiding van de reacties van bijvoorbeeld 
gemeenten op dit besluit.  

Bas van 
Wakeren 

5-4-2022  
1 week niet 

openbaar 

B11 3402784 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake PAS-
melding 

- De raad via een brief informeren over de 
uitspraak van de Raad van State en de brandbrief 
met de Kernboodschap die is aangeboden aan de 
minister.  

De provincie Overijssel heeft het college geïnformeerd over de 
uitspraak van de Rechtbank Overijssel dat zij moet handhaven op vier 
biomassacentrales, waaronder de biomassacentrale van het 
Warmtebedrijf Hengelo. Via een brief informeert het college de 
gemeenteraad.  
 

Claudio 
Bruggink 

12-4-2022 
1 week niet 

openbaar  

B07 3399877 - Voortzetting 
tijdelijk gebruik MTS 
locatie 

Het college besluit: 
1 in afwachting van de definitieve ontwikkeling van 
het Businessdistrict Hart van Zuid in te stemmen 
met een voortzetting van het bestaande tijdelijk 
gebruik van de MTS locatie in combinatie met het 
gebruik als dependance van Ondernemerscentrum 
H164, en het gebruik door het programmateam 
Hart van Zuid voor onder andere communicatie en 
placemaking Hart van Zuid; 
2 de raad hierover te informeren met bijgaande 
brief 

De MTS locatie in Hart van Zuid is in aanloop naar de definitieve 
ontwikkeling van het Businessdistrict Hart van Zuid (nu De Koppeling) 
in 2015 tijdelijk geschikt gemaakt voor de verhuur van 
kantoorruimten aan onder meer het WTC. Het WTC is onlangs 
verhuisd naar een andere locatie. Op dit moment is slechts 24% van 
de verhuurbare ruimten  van de MTS in gebruik. Omdat de definitieve 
ontwikkeling nog enkele jaren op zich zal laten wachten is voor de 
komende jaren gezocht naar een invulling die een toegevoegde 
waarde heeft voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Deze 
toegevoegde waarde is gevonden in een voortzetting van het 
bestaande gebruik in combinatie met het gebruik als dependance van 
Ondernemerscentrum H164, en het gebruik door de 
programmaorganisatie Hart van Zuid voor onder andere communicatie 
en placemaking. Het college heeft ingestemd met deze lijn en 
informeert de raad met een brief hierover.  
 

Mariska 
ten Heuw 

12-4-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3383882 - Bezwaar 
besluit aanbrengen LED 
veldverlichting 
Oldenzaalsestraat 518 
- Maatwerkvoorschrfit 
licht 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven.  

Bezwaarden zijn het niet eens met de aan ksv BWO opgelegde 
maatwerk-voorschrift voor verlichting.. Het college heeft als 
maatwerkvoorschrift opgelegd dat moet worden voldaan aan de 
richtwaarden voor stedelijk gebied uit Richtlijn Lichthinder van de 
Nederlandse Stichting voor Verlichtings-kunde. Als de lichtmasten 
voldoen aan de gestelde lichtnorm is er naar het oordeel van de 
commissie sprake van een toereikend beschermings-niveau en bestaat 
er voor het college geen aanleiding om verdergaande voorzieningen te 

eisen. In overeenstemming met het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften is besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit te handhaven. 
 
 
 
 
 
 

Gerard 
Gerrits 
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12-4-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3381479 - Bezwaar 
tegen besluit 
aanbrengen van LED 
veldverlichting op veld 
2 Oldenzaalsestraat 
518 - 
Maatwerkvoorschrift 
licht - Z‐2022‐000025 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven.  

Bezwaarden zijn het niet eens met de aan ksv BWO opgelegde maat-
werkvoorschrift voor verlichting.. Het college heeft als 
maatwerkvoorschrift opgelegd dat moet worden voldaan aan de 
richtwaarden voor stedelijk gebied uit Richtlijn Lichthinder van de 
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Als de lichtmasten 
voldoen aan de gestelde lichtnorm is er naar het oordeel van de 
commissie sprake van een toereikend beschermings-niveau en bestaat 
er voor het college geen aanleiding om verdergaande voorzieningen te 
eisen. In overeenstemming met het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften is besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit te handhaven. 
 

Gerard 
Gerrits 

12-4-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3377684 - Bezwaar 
tegen besluit plaatsen 
3 lichtmasten 
Oldenzaalsestraat 518 
- Maatwerkvoorschrift 
licht - Z-2022-000025 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarden zijn het niet eens met de aan ksv BWO opgelegde 
maatwerkvoorschrift voor verlichting.. Het college heeft als 
maatwerkvoorschrift opgelegd dat moet worden voldaan aan de 
richtwaarden voor stedelijk gebied uit Richtlijn Lichthinder van de 
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Als de lichtmasten 
voldoen aan de gestelde lichtnorm is er naar het oordeel van de 

commissie sprake van een toereikend beschermingsniveau en bestaat 
er voor het college geen aanleiding om verdergaande voorzieningen te 
eisen. In overeenstemming met het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften is besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit te handhaven. 
 

Gerard 
Gerrits 

12-4-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3368395 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
zonnepanelen Topweg 
41 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarde is het niet eens met de weigering van een 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen. De 
commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel dat het feit dat 
zonnepanelen in algemene zin wenselijk zijn niet met zich brengt dat 
ze overal toegestaan moeten worden. De commissie is van oordeel dat 
het college de betrokken belangen op een juiste wijze heeft 
afgewogen. Er is in overeenstemming met het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften besloten het bezwaar ongegrond 
te verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 
 

Gerard 
Gerrits 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


