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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 

 

Op 16 november 2020 heeft u ons raadsvragen gesteld over het standplaatsenbeleid. Hieronder 
beantwoorden wij uw vragen puntsgewijs. 

 

1. Waarom heeft het college besloten om het herzien van het standplaatsenbeleid met een jaar uit te 
Stellen? 
Het college maakt gebruik van haar bevoegdheid om beleidsregels op te stellen met betrekking tot 

het verlenen van standplaatsvergunningen. Naar aanleiding van de gevoerde discussie tijdens de 
beeldvormende politieke markt van 26 augustus 2020, zullen wij de concept beleidsregels 

heroverwegen. Daarbij worden ook de ingediende zienswijzen betrokken. Hiervoor hebben wij een 
proces uitgelijnd waarbij binnenkort een digitale bijeenkomst wordt georganiseerd waarbij de 

voorzitter van de centrale vereniging voor de ambulante handel en de verschillende 
winkeliersverenigingen uitgenodigd worden om met elkaar deze punten te bespreken. Deze 

bijeenkomst moet nog plaatsvinden en aan de hand van de uitkomst moeten de mogelijkheden 
worden onderzocht voor de eventuele aanpassing van de concept beleidsregels. Om deze reden 

worden de lopende vergunningen ambtshalve omgezet in vergunningen tot 31 december 2021. De 
concept beleidsregels zullen opnieuw ter inzage worden gelegd en wij verwachten dat de definitieve 

vaststelling voor het einde van het jaar kan plaatsvinden. 

 
2. Waarom is de raad hierover niet middels een brief over geïnformeerd? 
De raad heeft op 24 november 2020 een informerende brief ontvangen met betrekking tot het 
proces rondom deze beleidsregels. 

 
3. Volgens Dhr. Achterhuis van de Centrale Vereniging van Ambulante Handel, is er juridisch geen beletsel 
over de looptijd van de vergunningen, daar gaat de gemeente zelf over, het moet echter wel 
onderbouwd worden. Waarom heeft het college zoveel tijd nodig en laten zij de standhouders 
wederom zo in onzekerheid? 
De lopende vergunningen worden ambtshalve omgezet in vergunningen met als einddatum 31 

december 2021, waarmee op korte termijn de onzekerheid wordt weggenomen. Daarnaast is de 
termijn van de vergunning niet het enige punt waar wij opnieuw naar gaan kijken. Wij zullen 

bijvoorbeeld ook kijken naar de manier van verdeling van de standplaatsvergunningen en naar het 
aantal dagen waarvoor een vergunning wordt verstrekt. 

 
4. Vergunningen voor veel standplaatshouders lopen af, hoe gaat het college om met nieuwe aanvragen 
voor vergunningen, met in het bijzonder die van de huidige standplaatshouders? 
Nieuwe en lopende vergunningen zullen een einddatum krijgen van 31 december 2021. 
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5. Vergunningen zijn schaars, daarbij worden er 2 vaste standplaatsen in het huidige beleid niet meer 
opgenomen, kan het college al aangeven welke nieuwe standplaatsen erbij gaan komen, die wellicht 
ook andere ondernemers een kans te bieden. 
De huidige concept beleidsregels worden heroverwogen, hierbij wordt ook gekeken naar de 
aangewezen locaties voor de standplaatsen. De concept beleidsregels zullen opnieuw ter inzage 

worden gelegd. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


