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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Begrotingswijziging 2023 OD 
Twente 

3514262  20 december 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
De Omgevingsdienst Twente behandelt voor haar deelnemers de aanvragen voor vergunningen in 

het kader van het omgevingsrecht (milieudeel en voor provincie ook het bouwdeel), toetst 

meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

Op 8 juli 2022 is de Programmabegroting OD Twente 2023 door het algemeen bestuur van 

de OD Twente vastgesteld.  
 

Op 3 november heeft u de begrotingswijziging 2023-01 van de ODT ontvangen. Deze omvat 

een aantal ontwikkelingen die kort voorafgaand of kort na deze datum zichtbaar zijn 

geworden en die niet meer tijdig in deze begroting opgenomen konden worden. 

 

Volgens artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de 

gemeenteraden en provinciale staten binnen 12 weken na dagtekening van deze brief hun 

eventuele zienswijze over de Begrotingswijziging OD Twente 2023-schriftelijk bij het 

dagelijks bestuur naar voren brengen. 

 
Wij adviseren u af te zien van het recht van zienswijze. 

 
Argumenten 

1.1 Het AB heeft in eerdere bestuursvergaderingen ingestemd. 
De uitvoering van de archief- en informatiebeheertaak en de uitvoering van het provinciale 

programma Energie en Duurzaamheid is behandeld en akkoord bevonden. Daarnaast heeft 
het Rijk door middel van een specifieke uitkering (SPUK) middelen beschikbaar gesteld aan 

omgevingsdiensten voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving van de 
energiebesparingsplicht. De financiële gevolgen van deze besluiten zijn verwerkt in deze 

begrotingswijziging. 
1.2  Structureel wordt meer gevraagd van de ODT dan bij de oprichting is begroot.  

In de door u goedgekeurde 2de Berap heeft u kennis kunnen nemen dat Hengelo meer 
afneemt bij de omgevingsdienst. Dit komt enerzijds omdat het bedrijfsbestand fors is 

gegroeid (in Twente met ruim 13%). Dit heeft direct causaal verband met het aantal 
vergunningen, meldingen en toezicht. Anderzijds is bestuurlijk vastgelegd dat de landelijk 

handhavingsstrategie strikt moet worden toegepast wat tot grote toename van het aantal 
opgelegde beschikkingen leidt. 
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


