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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 12 juli 2022 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Freriksen, Gerrits, Steen, Luttikholt, Bruggink (wethouders),  
Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

12-7-2022  A01 3411905 - 
Aansprakelijkstelling 
voor geleden materiële 
en immateriële schade 
i.v.m. de kwestie De 
Toermalijn 
 

Afwijzen van aansprakelijkheid middels bijgaande 
brief 

De gemeente is aansprakelijk gesteld voor geleden schade. De 
aansprakelijkheid wordt afgewezen. 

Sander 
Schelberg 

12-7-2022  A02 3440135 - 
Transitievisie warmte: 

behandeling 
zienswijzen 

Het college verzoekt de gemeenteraad: 
1) In te stemmen met de behandeling van de 

zienswijzen op het 'ontwerp Transitie Visie Warmte' 
zoals opgenomen in de 'nota behandeling 
zienswijzen'.  
2) De indieners van de zienswijzen hiervan in 
kennis te stellen door middel van bijgaande 
uitgaande brieven. 
3) Deze beantwoording en zienswijzen mee te 
nemen bij de behandeling van de definitieve 
transitievisie warmte.  
 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen in te stemmen met 
de beantwoording van de zienswijzen op het 'ontwerp Transitie Visie 

Warmte', zoals opgenomen in de 'nota behandeling zienswijzen' en 
heeft de raad verzocht de indieners hiervan in kennis te stellen door 
middel van bijgaande uitgaande brieven.  

Claudio 
Bruggink 

12-7-2022  A03 3400949 - Voortgang 
Nijverheid Aardgasvrij 

Het college besluit: 
De gemeenteraad te informeren over de voortgang 
van het aardgasvrij maken van de Nijverheid door 
middel van bijgaande brief.  
 

De gemeenteraad is met een brief geïnformeerd over de voortgang 
van het aardgasvrij maken van de Nijverheid en uitgenodigd om een 
beeldvormende politieke markt te organiseren.  

Claudio 
Bruggink 

12-7-2022  B01 3446810 - Overname 
Coalitions of the Willing 
MDA, Mobiliteit en 
Netwerkstad Twente 
van SamenTwente 

Het college besluit: 
1. Het college stemt in met de overeenkomsten 
waarmee we de coalitietaken MDA, Mobiliteit en 
Netwerkstad overnemen van SamenTwente 

Gemeente Hengelo is gastheer geworden van de 3 coalities Milieu, 
Duurzaamheid, Afval (MDA), Mobiliteit en Netwerkstad Twente. Dit 
betekent, dat ze de regionale aspecten van deze taken voor de 
Twentse gemeenten uitvoert. Eerder was SamenTwente gastheer, 
maar bij de ontmanteling van Regio Twente zijn deze taken bij 
Hengelo ondergebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

12-7-2022  B02 3446075 - Indexering 
Verordening 
maatschappelijke 
participatie 2021 

Het college besluit:  
1. Per 1 augustus 2022 de gemiddelde 
consumentenprijsindex over het tijdvlak van 1 mei 
van het afgelopen jaar tot en met april van het 
huidige jaar gehanteerd om de bedragen in de 
verordening maatschappelijke participatie te 
indexeren; 
2. Een indexatie van 4,7% op te vangen binnen de 
huidige begroting van het armoedebeleid.  
3. Eventuele tekorten ten gevolge van stijgende 
aantallen verstrekkingen bij te stellen in de berap 
en structurele bijstelling in de 
zomerbrief/kadernota. 
 

De bedragen in de Verordening Maatschappelijke Participatie 2021 
worden met ingang van 1 augustus 2022 met 4,7% geïndexeerd, 
conform de gemiddelde consumentenprijsindex over het tijdvlak van 1 
mei van het afgelopen jaar tot en met april van het huidige jaar. 

Jacqueline 
Freriksen 

12-7-2022  B04 3438370 - Structurele 
financiële 
ondersteuning voor 
project signaal 

preventieve  

Het college besluit: 
1. Met  de bijgaande brief te reageren op het 
signaal van partners die samenwerken in het kader 
van het Lokaal Preventieakkoord in de wijk Klein 

Driene.  
2. de brief versturen naar de GGD Twente/JGZ. 
 

Samenwerkingspartners vragen aandacht voor het belang om blijvend  
te investering in vroege, preventieve interventies in kwetsbare wijken 
in Hengelo .  

Marie-José 
Luttikholt 

12-7-2022  B06 3446125 - Kind- en 
Corona 
gezondheidsmonitor 
Jeugd GGD Twente 
2021 
 

De brief over de resultaten van de Kind- en de 
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 ter 
informatie te versturen naar de raad.   

Het college informeert de raad over de uitkomsten van de kind- en 
Corona Jeugdmonitor 2021 van de GGD Twente.    

Marie-José 
Luttikholt 

12-7-2022  B07 3446156 - Gezonde 
fysieke en sociale 
omgeving voor 
jongeren - JOGG 
Hengelo 

Het college besluit: 
1. Een Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)-
gemeente te worden per 1 juli 2022.   
2. Daarvoor een samenwerkingsovereenkomst 
JOGG af te sluiten met stichting JOGG.  
3. Dit te doen voor een periode van 2 jaar vanaf 1 
juli 2022 tot 1 juli 2024.  
4. Het regionale JOGG-plan 2021-2024 als 
uitgangspunt te nemen voor een eigen lokale 
JOGG-aanpak (JOGG-Hengelo 2022 -2024).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De gemeente Hengelo is met ingang van 1 juli 2022 een JOGG-
gemeente.  

Claudio 
Bruggink 



Pagina 3 van 7 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

12-7-2022  B08 3440341 - Advies Tiny 
Houses 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de voorgenomen tijdelijke 
locatie in het buitengebied als nieuwe tiny house 
locatie; 
2.  het definitieve ontwerp inclusief de uitbreiding 
met 4 extra huisjes zoals bedoeld in bijlage 3 vast 
te stellen; 
3. In te stemmen met de intentieovereenkomst die 
is opgesteld voor de drie betrokken partijen dat 
dient als voorloper op de toekomstige 
huurovereenkomst; 
4. In te stemmen met het informeren van de 
gemeenteraad over dit besluit middels de daarvoor 
opgestelde brief, zie bijlage 6.  
 

Er staan momenteel 10 tiny houses op het brouwerij terrein. Zij 
hebben afgelopen 5 jaar dit terrein kunnen gebruiken doordat 
grondeigenaar Ter Steege dit terrein niet eerder in ontwikkeling kon 
nemen. Deze 5 jaar verstrijkt aan het einde van dit jaar. Daarom is de 
Coöperatie Tiny Houses Hengelo opzoek gegaan naar een nieuwe 
locatie. Hierbij is de locatie tussen de Magnoliastraat en de 
Seringenstraat in Veldwijk Zuid het meest kansrijk bevonden. Deze 
locatie valt gedeeltelijk op gemeentegrond en gedeeltelijke op grond 
van Welbions. Verder valt het gebied formeel in het buitengebied. Het 
is aan het college om in te stemmen met  deze tijdelijke ontwikkeling 
op deze locatie en met de uitbreiding met 4 extra tiny houses. 

Gerard 
Gerrits 

12-7-2022  B10 3412421 - Totaalbeeld 
Interbestuurlijk 
Toezicht 2022 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het IBT-totaalbeeld 2022 
Gemeente Hengelo; en  

2. Bijgaande raadsbrief vast te stellen. 

Jaarlijks stelt de provincie in het kader van het wettelijk toezicht op de 
gemeente vast hoe naar haar mening de gemeente er voor staat op 
een aantal gebieden. In april jl. heeft de provincie het totaalbeeld van 

de gemeente Hengelo voor 2022 vastgesteld. Het totaalbeeld voor de 
gemeente is door de provincie op groen gestelde. Dat betekent dat GS 
voor dit jaar vinden dat - naast andere gebieden - de gemeente haar 
zaken in voldoende mate op orde heeft.  Het college heeft de raad 
hiervan door middel van een brief geïnformeerd.  
 

Sander 
Schelberg 

12-7-2022  B12 3449700 - 
Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffen-
verordening 
 

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
gemeente Hengelo vaststellen. 

De raad heeft op 9 februari 2022 de Afvalstoffenverordening 
vastgesteld. Het college stelt het bij deze verordening behorende 
Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening vast. 

Jacqueline 
Freriksen 

12-7-2022  B13 3421529 - Herziene 
beleidsregels 
standplaatsen Hengelo 

De 1e wijziging beleidsregels standplaatsen 
gemeente Hengelo vast te stellen. 

Op 21 september 2021 zijn de “beleidsregels standplaatsen gemeente 
Hengelo” vastgesteld. Gaandeweg is gebleken dat het van belang is 
een aantal ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in het beleid. Zo 
is een standplaatslocatie toegevoegd. Daarnaast zijn verduidelijkingen 
aangebracht voor wat betreft de uitzonderingen voor de locaties op 
particulier terrein en het ontbreken van gemeentelijke 
stroomvoorziening op bepaalde locaties.  
 

Gerard 
Gerrits 

12-7-2022  B14 3430819 - 
Raadsvragen over “Niet 
bezuinigen onder de 
kwetsbare jongeren” 

 

Het college besluit: 
De vragen van Lokaal Hengelo over de kind- en de 
Gezondheidsmonitor Jeugd te beantwoorden met 
bijgaande brief. . 

Het college antwoord de vragen van Lokaal Hengelo over de 
uitkomsten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 in relatie 
tot voorgenomen bezuinigingen.  

Marie-José 
Luttikholt 

12-7-2022  B15 3432678 - 
Raadsvragen inz. 
uitsluitingsgebieden 
windturbines 
 
 
 
 

Instemmen met de brief waarin de vragen van de 
worden PVV beantwoorden. 

De PVV stelt vragen over de nationale belemmeringen voor 
uitsluitingsgebieden over windturbines. Het college geeft in een brief 
uitleg hoe de zoekgebieden voor windturbines tot stand zijn gekomen. 

Claudio 
Bruggink 
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12-7-2022  B16 3411762 - 
Raadsvragen over 
Omgevingseffectrappor
tage (o.e.r.), bij 
Omgevingsprogramma 
Nieuwe Energie 2021-
2030 
 

Instemmen met de brief aan Lokaal Hengelo met 
beantwoording van de vragen over de oer. 

Via een brief beantwoord het college vragen van Lokaal Hengelo over 
de oer die door de RES Twente wordt georganiseerd.  

Claudio 
Bruggink 

12-7-2022  B17 3449815 - 
Raadsvragen over 
misgelopen subsidie 
versnelling 
woningbouw 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van Groen Links over de subsidie 
versnelling woningbouw te beantwoorden et 
bijgevoegde brief  

Groen Links heeft vragen gesteld over een subsidie van het rijk voor 
versnelling van de woningbouw. Deze vragen worden beantwoordt 
door het college.  

Gerard 
Gerrits 

12-7-2022  B18 3443420 - 
Raadsvragen over 
onderhoud Joodse 
begraafplaats Hengelo 
 

Het college besluit de raadsvragen van de PvdA te 
beantwoorden met bijgevoegde brief.  

De PvdA heeft vragen gesteld over het onderhoud van de Joodse 
Begraafplaats. Het college beantwoordt deze vragen in een brief aan 
deze fractie.  

Claudio 
Bruggink 

12-7-2022  B19 3443954 - 
Raadsvragen over het 
(gebrek) aan 
onderhoud Joodse 
begraafplaats in 
Hengelo 
 

Het college besluit de raadsvragen van D66 te 
beantwoorden met bijgevoegde brief.  

D66 heeft vragen gesteld over het onderhoud van de Joodse 
Begraafplaats. Het college beantwoordt deze vragen in een brief aan 
deze fractie.  

Claudio 
Bruggink 

12-7-2022  B20 3439331 - 
Raadsvragen over 
klachten van bewoners 
flat aan de wethouder 
Kampstraat over 
trillingen  
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de SP over klachten van 
bewoners flat aan de wethouder Kampstraat over 
trillingen veroorzaakt zijn door het bedrijf den 
Oudsten schriftelijk te beantwoorden.  

De SP heeft  raadsvragen gesteld over klachten van bewoners flat aan 
de wethouder Kampstraat. Deze vragen gaan over de trillingen die 
veroorzaakt zijn door een bedrijf . Deze vragen zijn schriftelijk 
beantwoord.  

Sander 
Schelberg 

12-7-2022  B21 3408938 - 
Beleidsregels 
individuele 
studietoeslag 

Het college besluit: 
1. De beleidsregels studietoeslag Hengelo 2022 in 
concept vast te stellen; 
2. De beleidsregels 6 weken ter inzage te leggen; 
3. De Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo actief 
te informeren en om advies te vragen. 

In de verzamelwet SZW 2022 wordt de individuele studietoeslag met 
ingang van 1 april 2022 gewijzigd in een studietoeslag op grond van 
een nieuw artikel 36b Participatiewet. Deze toeslag is bedoeld om 
mensen met een beperking te stimuleren om een diploma te halen. 
Het biedt een financiële compensatie omdat het voor deze groep vaak 
moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan. Het doel van 
de wetswijziging is het aantal aanvragen te verhogen en meer 
gelijkheid tussen gemeenten in de hoogte van de studietoeslag te 
creëren. De studietoeslag is geen bijzondere bijstand meer, maar een 
zelfstandige uitkering. De vermogenstoets vervalt en de hoogte van de 
vrijlating van de stagevergoeding is landelijk geharmoniseerd. De 
wetswijziging heeft geleid tot aanpassing van de beleidsregels 
studietoeslag die door het college in concept zijn vastgesteld, waarbij 
het college heeft bepaald wat zij onder een structurele medische 
beperking verstaan en wanneer een geneeskundig advies nodig is. 
Ook is de hoogte van de studietoeslag bepaald.  
 

Jacqueline 
Freriksen 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

12-7-2022  B22 3438588 - Vaststellen 
gebiedsvisie Campus 
Driene incl. reactienota 
zienswijzen 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
A. 
1. in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de Reactienota 
zienswijzen Gebiedsvisie Campus Driene (Sportlaan 
Driene en omgeving); 
2. de Gebiedsvisie Campus Driene (Sportlaan 
Driene en omgeving) en de Reactienota zienswijzen 
Gebiedsvisie Campus Driene (Sportlaan Driene en 
omgeving) vast te stellen. 
 
B. 
Na de vaststelling van de Gebiedsvisie Campus 
Driene (Sportlaan Driene en omgeving) en de 
Reactienota zienswijzen Gebiedsvisie Campus 
Driene (Sportlaan Driene en omgeving) indieners 
van de zienswijze op de hoogte te brengen van het 
besluit van de raad. 
  

De gemeente heeft in 2021 afspraken gemaakt met Leyten-Trebbe om 
een gebiedsvisie te maken voor de Sportlaan Driene en omgeving. Op 
27 januari 2022 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor 
geïnteresseerden in de ontwikkelingen rondom Sportlaan Driene in de 
Mariakerk. De raad is geïnformeerd tijdens een Politieke Markt. 
Tijdens deze avond hebben mensen ook gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om in te spreken. 
De gebiedsvisie heeft ter  inzage gelegen tot en met begin maart 
2022. Ieder kon een zienswijze indienen. In totaal zijn er 15 
zienswijzen ingediend. In de Reactienota zienswijzen Gebiedsvisie 
Campus Driene zijn alle reacties afzonderlijk beantwoord. De 
ingediende zienswijzen leiden niet tot aanpassing van de gebiedsvisie 
Campus Driene.  
College en raad zullen nu een besluit nemen over de gebiedsvisie en 
de reactienota. 

Gerard 
Gerrits 

12-7-2022  B23 3440083 - Verlenging 
aanvraagperiode 
coronakrediet 

Het college besluit de aanvraagperiode voor een 
krediet uit het ondernemersfonds voor Hengelose 
door corona getroffen ondernemers te verlengen 
tot en met oktober 2022.  
 
 
 

Het college heeft besloten de aanvraagperiode voor het aanvragen van 
een krediet uit de coronareserve voor Hengelose ondernemers te 
verlengen. Ondernemers die getroffen zijn door corona kunnen een 
beroep doen deze kredietmogelijkheid.  

Gerard 
Gerrits 

12-7-2022  C07 3451387 - Ecologisch 
maaibeheer 

Het college besluit:: 
1. Nader onderzoek te doen naar de ontstane 
verschillen voordat Gildebor de opdracht verstrekt 
aan de aannemers die voor Hengelo een aantal 
gebieden ecologisch onderhouden. 
2. Het informeren van de gemeenteraad middels 
bijgevoegde brief. 
3. De uitkomst van het onderzoek te delen met de 
raad voor de behandeling van de begroting in 
september dit jaar. 
 

Op 2 juli 2020 heeft de raad een besluit genomen over ecologisch 
maaibeheer. Dat betekent dat we bermen en graslanden anders gaan 
maaien, zodat er meer bloeiende kruiden verschijnen. Dat is goed 
voor de bijen en de vlinders en voor de biodiversiteit in het algemeen. 
In 2022 zouden we starten met ecologisch maaibeheer.  
De kosten zijn gestegen ten opzichte van 2022, er moet nu worden 
onderzocht wat hiervan de gevolgen zijn voordat opdracht wordt 
gegeven aan aannemers. 

Claudio 
Bruggink 

5-7-2022  
1 week niet 

openbaar 

A01 3445851 - Scenario's 
transformatie sociaal 
domein 

Via bijgaande brief versturen van de 3 scenario's 
van transformatie sociaal domein naar de 
gemeenteraad, ter voorbereiding op de politieke 
markt van 12 juli a.s. 
 
Kennisnemen van de eerste opzet van het eind 
augustus op te leveren transformatieplan sociaal 
domein. 
 
 
 

 
 

Op 12 juli a.s. is een politieke markt ingepland over de transformatie 
van het sociaal domein. Het college heeft daarvoor al de 
uitgangspunten met de gemeenteraad gedeeld (brief van 1 juli jl.). 
Daarin is toegezegd dat de uitgangspunten nog vertaald zullen worden 
naar een aantal scenario's. Zodat het gesprek met en de zienswijze 
van de gemeenteraad iets concreter wordt. Via bijgaande brief 
verstuurd het college de scenario's naar de gemeenteraad. 

Jacqueline 
Freriksen 
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5-7-2022  
1 week niet 

openbaar 

B02 3433503 - 
Herbenoemen leden 
van de commissie voor 
de bezwaarschriften 

1. De volgende personen te herbenoemen als lid 
van de Algemene Kamer van de commissie voor de 
bezwaarschriften voor een termijn van vier jaar: 
Mevrouw M. Blankert  
De heer S.B. ten Kate 
De heer J.E.M. Bannenberg 
De heer G.J. Elbertsen  
Mevrouw M.Y. Rutjes 
Mevrouw A.G.M. Horsthuis 
Mevrouw I.P.M. Brouwer 
Mevrouw W.G.T.M. Leusenkamp; 
2. De volgende personen te herbenoemen als (plv.) 
voorzitter van de Algemene Kamer van de 
commissie voor de bezwaarschriften voor een 
termijn van vier jaar:  
Mevrouw M. Blankert  
De heer S.B. ten Kate  
De heer J.E.M. Bannenberg; 
3. De volgende personen te herbenoemen als lid 
van de Kamer Jeugd en Zorg van de commissie 
voor de bezwaarschriften voor een termijn van vier 
jaar: 
Mevrouw W.G.T.M. Leusenkamp 
De heer J.E.M. Bannenberg 
Mevrouw M.S. Schorfhaar 
Mevrouw E.M. Hol;  

mevrouw K.J. Gerritsjans 
mevrouw E.H.J. Kroeze 
4. De volgende personen te herbenoemen als (plv.) 
voorzitter van de Kamer Jeugd en Zorg van de 
commissie voor de bezwaarschriften voor een 
termijn van vier jaar: 
Mevrouw W.G.T.M. Leusenkamp 
De heer J.E.M. Bannenberg; 
5. De volgende leden eervol ontslag te verlenen 
wegens het bereiken van de maximale zittingsduur 
van 8 jaar: 
mevrouw I.P. Bos; 
mevrouw B. Kuipers-de Jager;  
de heer H. Versluis 
 

Op grond van de Verordening Bezwaarschriften van de Gemeente 
Hengelo worden leden van de bezwaarschriftencommissie benoemd 
voor een termijn van 4 jaar. De leden van de commissie zijn in 2018 
benoemd voor een periode van vier jaar.. De periode van de 
benoeming is onlangs verstreken.  De maximale zittingsduur voor 
leden van de commissie bedraagt 8 jaar. De genoemde leden zijn niet 
eerder herbenoemd. besloten is de leden te herbenoemen voor een 
periode van 4 jaar. 
Verder is aan de leden die de maximale zittingsduur hebben bereikt 
eervol ontslag verleend. 

Sander 
Schelberg 

5-7-2022  
1 week niet 

openbaar 

B05 3422909 - 
Raadsvragen veiligheid 
fietspaden 

het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording raadsvragen 
fietsveiligheid van de ChristenUnie 

de Christen Unie heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
fietsveiligheid in Hengelo en over de voortgang van het 
mobiliteitsplan. Het gaat redelijk goed met de algehele 
verkeersveiligheid in Hengelo. Maar verbetering op enkele onderdelen 
is zeker nodig, zoals voor de fietsveiligheid. En daarvoor is er een 
Actieplan Fietsen, wordt er gewerkt aan doelstellingen voor de 
verkeersveiligheid in het nieuwe mobiliteitsplan en de op te stellen 
uitvoeringsprogramma's conform het strategisch plan 
verkeersveiligheid 2030. 

Hanneke 
Steen-Klok 
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5-7-2022  
1 week niet 

openbaar 

B06 3434022 - 
Raadsvragen over 
kabelgoottegels en 
toename aanvragen 
elektrische laadpalen 
 

Het college besluit: 
de gestelde vragen van de ChristenUnie over 
kabelgoottegels en toename van aanvragen van  
elektrische laadpalen te beantwoorden middels 
bijgevoegde antwoordbrief.  

De Hengelose fractie van de Christen Unie heeft het college een aantal 
vragen gesteld over hoe we in Hengelo om gaan met kabelgoten en 
openbare oplaadpalen. Het college heeft deze vragen beantwoord 

Claudio 
Bruggink 

5-7-2022  
1 week niet 

openbaar 

--- 3382798 - Bezwaar 
tegen afwijzing 
subsidieverzoek voor 
sedumdak 
Schneiderstraat 

Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van 
de commissie ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te wijzigen in die zin dat de 
aanvraag moet worden geweigerd. 

Bezwaarde is het niet eens met het besluit waarin de aanvraag voor 
een subsidie voor een sedumdak buiten behandeling is gelaten. Er is 
echter gebleken dat bezwaarde wel tijdig aanvullende stukken heeft 
ingediend. De commissie is van oordeel dat het college de aanvraag 
niet buiten behandeling had moeten stellen, maar had moeten 
weigeren. Het sedumdak was namelijk al aangelegd voordat de 
subsidie was verleend en ook voordat er een (volledige) aanvraag was 
ingediend. Deze handelwijze is volgens de commissie niet in 
overeenstemming met de in de uitvoeringsregeling omschreven 
procedure. De commissie stelt daarom vast dat bezwaarde niet heeft 
voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. De 
commissie adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren en de 

aanvraag te weigeren.  

Claudio 
Bruggink 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 


