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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen de 
gemeenteraad in coronatijd 

3115037  15 september 2020 

Geachte heer Kemna, 

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 

 

Onlangs hebt u namens de fractie van de PVDA vragen gesteld. Middels deze brief willen wij de 
vragen beantwoorden. 

 
Overkoepelend stelt u de vraag of de raad buitenspel wordt gezet in coronatijd. U vraagt of het 

college het met u eens is dat:  
 

1. De veiligheidsregio Twente de Hengelose gemeenteraad in staat stelt om met haar in gesprek te 
gaan over de noodverordening(en). In concreto betekent dit dat de gemeenteraad hierover met de 

burgemeester in gesprek gaat. Een gesprek ter toelichting van de noodverordening. En dat 
daarnaast ruimte biedt aan de raadsleden voor het stellen van vragen en bediscussiëren van het 

genomen besluit. 

 

2. Er een breed draagvlak is voor de maatregelen die de veiligheidsregio Twente treft om de 
coronacrisis het hoofd te bieden. Dat een gesprek over de noodverordening tussen raadsleden en 

burgemeester hieraan bijdraagt. 

 

3. De burgemeester zich daardoor gesteund weet door de gemeenteraad bij het nemen van 

maatregelen. 

 

Beantwoording vraag 1, 2 en 3 

De bevoegdheid voor het vaststellen en handhaven van de Noodverordening ligt op basis van de 
Wet veiligheidsregio’s bij de veiligheidsregio Twente (hierna: VRT). Deze volgt bij het opstellen van 

de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Twente de aanwijzingen van de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en zorg en de minister van Justitie en Veiligheid. Er is beperkte ruimte 

om af te wijken van deze aanwijzing.  

In uw vragen geeft u aan dat een gesprek tussen raadsleden en burgemeester bijdraagt aan het 

draagvlak voor de maatregelen die de VRT treft. Wij onderschrijven dit en de burgemeester gaat 
graag met u in gesprek. Dit staat gepland voor de politieke markt van 22 september 2020. 

Daarnaast is door de VRT op 1 oktober a.s. een Webinar georganiseerd over de maatregelen die 

door de VRT zijn getroffen. De uitnodiging hiervoor staat op extranet vermeld. 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 
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Telefoonnummer 

  14-074 

Tot slot stelt u de vraag over de ingevoerde sluitingstijd voor de horeca met betrekking tot het 
toelaten van gasten tot maximaal 04.00 uur. Uw vraag: Wat maakt dat deze maatregel nu is 

genomen en dat dit niet vooraf noch achteraf met de raad is besproken? 

 
Beantwoording vraag 4. 

In de op 30 januari 2018 door de gemeenteraad vastgestelde APV zijn in artikel 2:29 sluitingstijden 
opgenomen waar ook de instaptijden in zijn opgenomen waaraan u refereert. De basis voor deze 

regel is gelegd in de horecavisie Hengelo 2016 die op 4 juli 2017 door uw raad is vastgesteld. Wij 
hebben destijds afgesproken de instaptijd (tijdstip tot wanneer nieuwe bezoekers nog mogen 

worden toegelaten) te gaan handhaven vanaf het moment dat de exploitatievergunning, een 
instrument dat bij dezelfde APV-vaststelling is geïntroduceerd, nader zou zijn uitgewerkt en in 

werking zou treden. Echter, door de toenemende drukte in het nachthoreca gebied is met het oog 
op de naleving van de COVID-19 regelgeving besloten om per 15 augustus 2020 de instaptijden te 

gaan handhaven. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


