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Geachte heer/mevrouw,
Op 5 juni 2019 hebt u ons raadsvragen gesteld over het standplaatsenbeleid. Hieronder
beantwoorden wij uw vragen puntsgewijs.
1. Klopt het dat er in het nieuwe standplaatsenbeleid, waar momenteel aan gewerkt wordt,
sprake zou kunnen zijn van nieuwe regels rondom de volgorde van toewijzing van
standplaatsen (zoals bedoeld in de standplaatsenverordening 1994 artikel 5 lid 1)? Zoja:
wat is hier de argumentatie voor?
Dit klopt. Deze aanpassing van ons beleid vloeit voort uit een rechtelijke uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State over schaarse vergunningen. De gemeente is in geval
van schaarse vergunningen (waaronder standplaatsen) verplicht een verdelingsprocedure te
hanteren waarbij iedere gegadigde gelijke kansen heeft op de beschikbare vergunningen. Ons
huidige beleid voldoet hier niet aan. Zie ook ons antwoord op vraag 2.
2. In de Tubantia van 30 maart noemt een woordvoerder van de gemeente het huidige
standplaatsenbeleid “verouderd”. Op welke punten is de huidige verordening verouderd
en waarom?
Standplaatsvergunningen worden op dit moment voor onbepaalde tijd uitgegeven. Dit is in strijd
met de rechterlijke uitspraak over schaarse vergunningen (zie ons antwoord op vraag 1).
Daarnaast zijn de aangewezen locaties niet meer volledig actueel, bijvoorbeeld in de heringerichte
binnenstad.
3. Hoe betrekt het college de standplaatshouders bij de vorming van een nieuwe
standplaatsenverordening?
Wij hebben alle standplaatshouders gevraagd om input te leveren voor het nieuwe beleid. Een
groot deel van de standplaatshouders heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Alle input
wordt meegewogen bij de invulling van het nieuwe standplaatsenbeleid. Daarnaast wordt wanneer
het college het beleid heeft vastgesteld de inspraakprocedure gevolgd, waarbij een ieder een
zienswijze kan indienen.
4. Herkent het college de ongeruste signalen vanuit de standplaatshouders?
Ja, het college herkent de signalen. Een aantal standplaatshouders hebben deze geuit tijdens de
gesprekken die plaatsgevonden hebben.
5. Wat gaat het college doen om de ongerustheid onder standplaatshouders weg te
nemen?
Wij zijn zoals aangegeven actief in gesprek met alle huidige standplaatshouders. Daarnaast zullen
wij voor bestaande vergunninghouders een overgangstermijn hanteren, zodat deze zo goed
mogelijk kunnen inspelen op het nieuwe beleid.
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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

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

E-mailadres

Hazenweg 121

gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

