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Jaarresultaat 2019:  Haaksbergen in de min 
Foto: Alexander Fianke

De gemeente Haaksbergen sluit het jaar 2019 af met een tekor t van 3,4 miljoen euro. 
In tussentijdse rapportages vorig jaar informeerde het college de gemeenteraad al 
over de uitgaven en inkomsten die niet in de pas liepen met elkaar. Er werd ingegre-
pen om het tekor t niet verder op te laten lopen. Het college nam maatregelen om 
beter te sturen op de grote uitgaven op het gebied van welzijn en zorg en er werden 
voorbereidingen getroff en voor het onderbrengen van taken op het gebied van be-
drijfsvoering bij een andere gemeente. De gemeente is nog in afwachting van een 
accountantsverklaring voor de Jaarrekening 2019.

De accountant van de gemeente Haaks-
bergen geeft  naar verwachting voor het as-
pect getrouwheid van de jaarrekening een 
goedkeurende verklaring af. Voor de recht-
matigheid is de verwachting dat een be-
perkende verklaring wordt afgegeven. De 
accountant heeft  vooral opmerkingen over 
inkoop en aanbesteding en over processen 
in het sociaal domein. 

Sociaal domein
Het tekort over 2019 kent meerdere oor-
zaken. Een daarvan is het sociaal domein 
(welzijn, zorg, werk en inkomen), waar 
meer geld naartoe ging dan voorzien was. 
Dit komt onder meer doordat inwoners na 
een wetswijziging vaker een beroep doen 
op de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning. Het college wil zich ervoor inspan-
nen dat iedereen de zorg krijgt die nodig 
is. Tegelijkertijd willen burgemeester en 
wethouders wel dat er kritisch naar de uit-
gaven gekeken wordt. Juíst omdat zorg 
beschikbaar moet blijven voor kwetsbare 
mensen. 

Personeel
Vorig jaar heeft  de gemeente tijdelijke ar-
beidskrachten in moeten huren. Door ver-
trek, ziekte en eerdere bezuinigingen op 
personeel was er onvoldoende mankracht 
om alle taken uit te voeren. Om te voorko-
men dat de gemeente in 2020 weer geld te-
kort komt en vacatures niet ingevuld wor-
den besloot de gemeenteraad recentelijk 
om daarvoor extra geld beschikbaar te 
stellen. Vorig jaar startte ook een verken-
ning van de mogelijkheden om bedrijfs-
voeringstaken te laten uitvoeren door de 
gemeenten Enschede of Hengelo óf zelf te 
investeren in de eigen organisatie. Daar-
over wordt nog een besluit genomen.

Kulturhus
Het Kulturhus begeeft  zich al een tijd in 
woelige wateren. Het college is daarom 
vorig jaar op zoek gegaan naar een modus 
die meer toekomstbestendig is. Enkele ini-
tiatiefnemers hebben met elkaar een plan 
ontwikkeld en willen het Kulturhus omtur-
nen in een coöperatie. Definitieve besluit-
vorming hierover heeft  nog niet plaatsge-

vonden. Ondertussen kampt de huidige 
Stichting Kulturhus Haaksbergen met fi-
nanciële problemen. De stichting was niet 
in staat om de huur van het pand aan de 
gemeente te betalen, net als de rente en 
aflossing op een lening van de gemeente. 
Verder worden het pand en de inventaris 
van de voormalige OBS Dorp afgewaar-
deerd naar een nieuwe waarde. Dit heeft  
allemaal eff ect op het jaarresultaat van de 
gemeente.

Pensioenen
De gemeente ondervindt daarnaast ook 

nadeel doordat meer geld uitgetrokken 
moet worden voor de pensioenopbouw 
van (oud) bestuurders. Het is landelijk be-
paald dat alle gemeenten daarvoor extra 
moeten bijdragen, zodat daarvoor weer 
voldoende geld gereserveerd staat. Wet-
houder Louis Koopman zegt dat het tekort 
over 2019 onderstreept dat Haaksbergen 
niet op de oude voet door kan. Koopman: 
“Daarom is het herstelplan dat wij onlangs 
presenteerden zo belangrijk. Inkomsten 
en uitgaven moeten in de pas gaan lopen. 
Daarnaast heeft  de gemeente weer reser-
ves nodig om tegenvallers - die er altijd zijn 
- op te kunnen vangen. Samen met de ge-
meenteraad moeten we er de schouders 
onder zetten om Haaksbergen weer finan-
cieel gezond te maken. Die missie is duide-
lijk.”  Op woensdag 8 juli om 19.30 uur ver-
gadert de gemeenteraad over de Jaarreke-
ning 2019. 

Financieel 
herstelplan
Woensdag 17 juni vergaderde de 
Haaksbergse gemeenteraad over 
het Financieel herstelplan Haaks-
bergen 2020. Het plan werd aan-
genomen met 18 stemmen voor 
en 1 stem (van DAP) tegen. De pu-
blieksversie van het plan is na te 
lezen op www.haaksbergen.nl/
publieksversie-herstelplan.

Foto: Shutterstock

Klachten over  rupsen binnen bebouwde kom online melden
Het eikenprocessierupsenseizoen is gestar t .  Overal in het land worden ze weer 
gespot.  In de bebouwde kom van Haaksbergen lijk t het tot nu toe mee te vallen. 
Dit voorjaar heeft  de gemeente Haaksbergen de eiken binnen de bebouwde kom 
twee keer preventief bestreden. Eerst met aaltjes,  daarna moest een bacter ie de 
rupsen de nekslag geven. Als er bínnen de bebouwde kom toch rupsennesten in 
de bomen zit ten, dan kunnen inwoners dat online melden en laat de gemeente de 
nesten weghalen.

Haaksbergen telt een heleboel eiken. De 
gemeente heeft  ervoor gekozen om zich 
met het beschikbare budget (net als vorig 
jaar 35.000 euro) te concentreren op be-
strijding binnen de bebouwde kom. Daar 
zijn nu eenmaal de meeste mensen. Bo-
vendien mag op veel plekken in het bui-
tengebied niet preventief bestreden wor-
den. Dat heeft  te maken met bescherm-
de vlindersoorten. Nu de jeukbeestjes al 
een aantal zomers in ons land verblijven 
krijgen gemeenten steeds meer ervaring 
met de bestrijding ervan. De beesten pre-
ventief én intensief in een bepaald gebied 
bestrijden lijkt hoopgevend. De gemeen-
te heeft  namelijk nog niet veel klachten 
gehad van nesten binnen de bebouwde 
kom.

Niet  overal een beet je
In het buitengebied bestrijdt de gemeen-
te dit jaar de eikenprocessierupsen niet. 
Hier zie je dan ook meer nesten. Deze nes-
ten worden in principe niet weggehaald. 
Wethouder Jan-Herman Scholten legt uit: 
“Het liefst laat je natuurlijk alle nesten 
weghalen. Maar dat kan simpelweg niet. 
Het is te duur en al hadden we het geld, 

Wat wel en wat niet?
Bedek de huid zoveel mogelijk en 
draag een zonnebril, zeker bij win-
derig weer. Ga niet in het gras lig-
gen. Laat kinderen niet spelen on-
der eiken. En laat daar ook geen 
honden loslopen. Die bijten nog wel 
eens in een nest dat door de wind 
uit de boom is gewaaid. Tóch last 
van jeuk? Niet krabben, wél de huid 
spoelen met water of strippen met 
plakband. Een douche nemen en 
de kleren wassen is ook verstandig. 
Aloë vera, paardenbalsem en men-
tholgel lijken verzachtend te wer-
ken. Ernstige klachten? Neem dan 
contact op met de huisarts. Meer 
informatie vindt u op ggdleefomge-
ving.nl/vervelende-beestjes.

Wat zelf ?
Een vorm van preventieve bestrij-
ding die de gemeente ook hanteert 
is het herstel van natuurlijk even-
wicht en biodiversiteit. Natuurlijke 
vijanden van de rupsen zijn mezen, 
vleermuizen en sluipwespen. Net 
als de gemeente kunnen Haaksber-
genaren bloemzaden zaaien, om in-
secten te trekken. Ook is het goed 
om gras in bermen of langs sloten 
voorlopig (tot september) niet te 
maaien. Een andere eff ectieve me-
thode is het ophangen van vogel-
huisjes voor meesjes.

 Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week 
bijeen voor besluitvorming over uit-
eenlopende onderwerpen. De be-
sluiten uit deze vergadering worden 
elke woensdagmiddag gepubliceerd 
en zijn na te lezen op haaksbergen.
raadsinformatie.nl. 

de oude N18. Nesten daar worden weg-
gehaald. Maar doordat op deze plek ook 
preventief bestreden is, zijn er minder 
rupsen dan vorig jaar. Nesten bij begraaf-
plaats Waarveld worden verwijderd. Dat 
gebeurt ook incidenteel op plekken waar 
veel mensen samen komen, bijvoorbeeld 
bij een veel gebruikte picknicktafel.

Nesten melden
Ziet u in uw omgeving (binnen de be-
bouwde kom) bomen die besmet zijn 
met eikenprocessierupsen? Gebruik 
dan het meldingenformulier op www.
haaksbergen.nl/meldingen. Of, nog gemak-
kelijker, download de app Mijn Gemeente 
op uw telefoon en zoek Haaksbergen op. 
Vermeld altijd straat en huisnummer, zo-
dat de bestrijder niet een hele straat door 
moet op zoek naar de nesten. De bestrijder 
die door de gemeente is ingeschakeld is ho-
venier Koppelman. Het lukt hem op dit mo-
ment om een nest dat is gemeld binnen een 
paar dagen weg te zuigen.

dan waren er niet voldoende bestrijders 
beschikbaar. Volgens onze ervaring werkt 
overal een klein beetje bestrijden niet, 
daarom doen we het goed binnen de be-
bouwde kom.”  

Uit zonder ingen
Hoewel er dus in principe niet wordt be-
streden in het buitengebied maakt de ge-
meente enkele uitzonderingen. Eén daar-
van is het veel gebruikte f ietspad langs 
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Herinner ing:  tex tielcontainers afgesloten

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 27 juni kunt u oud papier bren-
gen naar de Pius X-school aan de W.H. Jor-
daansingel 20, St. Bonifaciusschool (Hoeve) 
of VV Buurse. Dagelijks kunt u oud papier 
wegbrengen naar Basisschool Honesch, 
Hasseltweg 10 en Langezaal.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 27 juni haalt basisschool Holt- 
huizen oud papier op in inzamelgebied 
3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plas-
tic tussen zit en het papier in dozen of ge-
bundeld aanbieden. Het oud papier kunt u 
’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de 
containerverzamelplaats.

ALGEMEEN

BELEIDSPLAN INTEGRALE 
SCHULDHULPVERLENING 2020-2023 
Op 27 mei 2020 heeft de gemeenteraad 
van Haaksbergen het Beleidsplan integra-
le schuldhulpverlening 2020-2023 vastge-
steld. In dit beleidsplan wordt/worden on-
der meer:
•   De visie op en de uitgangspunten van in-
tegrale schuldhulpverlening beschreven

•   De organisatie van de uitvoering 
beschreven

•   Te behalen resultaten, maatregelen om 
kwaliteit te borgen en schuldhulpverle-
ning aan gezinnen met inwonende min-
derjarige kinderen aan de orde gesteld

•    De projecten en activiteiten in de komen-
de beleidsperiode benoemd

Het Beleidsplan integrale schuldhulpverle-
ning 2020-2023 wordt bekendgemaakt in 
het digitale Gemeenteblad van 25 juni 2020 
en treedt in werking op 1 juli 2020. Dit be-
leidsplan is vanaf de inwerkingtreding te 
vinden op www.haaksbergen.nl/verorde-
ningen. Daarnaast is dit beleidsplan opge-
nomen in het verordeningen-/regelingenre-
gister dat op verzoek kan worden ingezien 
bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten ver-
gunningen of meldingen inzien? Neem dan 
contact met ons op. Dit kan telefonisch via 
(053) 573 45 67. Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar onze website onder het 
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden inge-
diend, dan kunt u dat mondeling of schrifte-
lijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u in-
dienen bij het college van burgemeester en 
wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaks-
bergen. Voor mondelinge zienswijze kunt 
u een afspraak maken via bovenstaand 
telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk ge-
richt worden aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij cor-
respondentie het beschikkingsnummer te 
vermelden, dat achter het adres staat. Het 
is niet mogelijk om een bezwaarschrift per 
e-mail of per fax in te dienen. Door het in-
dienen van een bezwaarschrift wordt de 
werking van de vergunning niet geschorst. 
Daarvoor dient naast het indienen van een 
bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) te worden inge-
diend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Post-
bus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de 
werking van de vergunning en de onthef-
fing niet geschorst. Daarvoor dient naast 
het indienen van een beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening (in twee-
voud) te worden ingediend bij de voorzie-
ningenrechter. Zowel een beroepschrift als 
een verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) moeten worden ingediend bij de 
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Post-
bus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er 
op dat slechts beroep tegen de uiteindelij-
ke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•   Buurserstraat 75, Z/20/016589, het 
renoveren van het dak, aspect bouw, in-
gediend 21 juni 2020

•   Eibergsestraat 138, Z/20/016551, het 
kappen van twee berken, aspect kap, in-
gediend 16 juni 2020

•   Hoeve Oost ,  kavel 08, Z/20/016560, het 
bouwen van een vrijstaande woning, as-
pect bouw, ingediend 17 juni 2020

•   Klaproos nabij nr.  42,  kadastraal be-
kend onder sectie O,  nummer 2196 
(gedeeltelijk), Z/20/016584, handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening 
i.v.m. gewijzigd gebruik grond, aspect 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 19 juni 2020

•   Meijersgaardenweg 10, Z/20/016573, 
het verbouwen van een boerderij, aspect 
bouw, ingediend 18 juni 2020

•   Molenstraat 24a, Z/20/016566, het ver-
fraaien van de gevel, aspect bouw, inge-
diend 17 juni 2020

•   Scholtenhagenweg, Z/20/016583, het 
kappen van 13 eiken en het verwijderen 
van stobbes, aspect kap, ingediend 19 
juni 2020

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•   Alsteedseweg 20, Z/20/015950, het 
plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling, aspect bouw, ingediend 7 
april 2020

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 7 au-
gustus 2020. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes we-
ken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•   Noabermuziek 2020 (13 december 2020), 
Z/20/016564, ingediend 17 juni 2020

•   Sinterklaasintocht (14 november 2020), 
Z/20/016568, centrum, ingediend 11 juni 
2020

•   Winter Wonder Weekend (12 december 
2020), Z/20/016569, centrum, ingediend 
11 juni 2020

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•   Wedstrijden LR&PC de Sterruiters (18-20 
september 2020), Z/20/015213, Onlands-
weg 2, bekendgemaakt 19 juni 2020

Tegen bovengenoemd besluit kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na be-
kendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Kijk voor de mogelijkhe-
den hiertoe onder de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN

EIBERGSESTRAAT 92-94
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad het bestem-
mingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële 
herziening Eibergsestraat 92-94’ in de ver-
gadering van 17 juni 2020 gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Plangebied
Het plan omvat het uitbreiden van het be-
staande pand aan de Eibergsestraat 92 en 
het transformeren van het voormalige café 
tot 6 woonappartementen, waarvan 4 op 
de begane grond en 2 op de verdieping. Ten 
behoeve van de appartementen worden 
er aan de voorzijde van het perceel Eiberg-
sestraat 94 twee parkeerplaatsen gereali-
seerd. Daarnaast wordt er aan de achterzij-
de, in aansluiting van het bijgebouw bij de 
woning, bergingsruimte gerealiseerd ten 
behoeve van de appartementen. Het iden-
tificatienummer van het bestemmingsplan 
is NL.IMRO.0158.BP1182-0002.

Wijziging
Bij de vaststelling van het bestemmings-
plan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herzie-
ning Eibergsestraat 92-94’ is een wijziging 
ten opzichte van het ontwerpbestemmings-
plan aangebracht. De wijziging is het gevolg 
van ambtshalve aanpassing. De wijziging is 
opgenomen in het bijbehorende raadsbe-

sluit. De wijziging betreft een correctie op 
de parkeernorm die is doorgevoerd in de 
planregels en plantoelichting. 

Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan, het vaststellingsbesluit en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 26 juni 
2020 tot en met 6 augustus 2020 voor een 
periode van zes weken voor iedereen ter in-
zage bij de receptie van het gemeentehuis. 
Het plan met de bijbehorende stukken is te-
vens in digitale vorm te raadplegen via onze 
website www.haaksbergen.nl → Bestem-
mingsplannen inzien → Haaksbergen dorp 
- woongebieden → Vastgesteld. Hier vindt u 
tevens een rechtstreekse link naar ruimte-
lijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 
het gewijzigd vaststellen van het bestem-
mingsplan kunnen belanghebbenden ge-
durende bovengenoemde terinzagetermijn 
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het 
beroep kan uitsluitend worden ingediend 
door een belanghebbende:
1.  Die tijdig een zienswijze tegen het ont-
werpbestemmingsplan bij de gemeente-
raad kenbaar gemaakt heeft

2.  Die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 
staat is geweest om een zienswijze tegen 
het ontwerpbestemmingsplan bij de ge-
meenteraad kenbaar te maken

3.  Die bezwaar heeft tegen de wijzigingen 
die ten aanzien van het ontwerpbestem-
mingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden onderte-
kend en bevat in elk geval de naam en adres 
van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het be-
roep is gericht, een kopie van het besluit en 
de gronden van het beroep (waarom gaat u 
in beroep).

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het bestem-
mingsplan treedt na afloop van de beroep-
stermijn in werking. Het instellen van be-
roep schorst de werking van het bestem-
mingsplan niet. Een belanghebbende die 
beroep heeft ingesteld en die van mening 
is dat het bestemmingsplan niet in werking 
zou moeten treden, kan binnen de beroep-
stermijn een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Een verzoek om voorlopige voor-
ziening moet dezelfde gegevens bevatten 
als het beroepschrift. Daarnaast moet u 
aangeven welk spoedeisend belang er is 
om het bestemmingsplan niet in werking 
te laten treden. Indien gedurende de ter-
mijn beroep is ingesteld en om een voorlo-
pige voorziening is verzocht, treedt het be-
stemmingsplan in werking op het moment 
dat op het verzoek om voorlopige voor-
ziening is beslist. Voor zowel het indienen 
van een beroepschrift als een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn griffierechten 
verschuldigd.

   Openbare Bekendmakingen

Schuldhulpverlening voor  ondernemers
Veel ondernemers zijn door de coronacrisis in de f inanciële problemen gekomen. 
Het kabinet heeft  daarvoor allerlei f inanciële regelingen getroffen, maar niet elke 
ondernemer zal hiermee volledig geholpen zijn. Ondernemers die f inanciële pro-
blemen hebben of rekeningen niet meer kunnen betalen, kunnen terecht bij de 
Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). 

Veel ondernemers denken dat een faillis-
sement noodzakelijk is om van hun schul-
den af te komen, maar vaak is dat niet het 
geval. Het team schuldhulpverlening van 
ROZ adviseert en begeleidt ondernemers 

bij het afwikkelen van schulden. Samen 
wordt er gezocht naar oplossingen. Hoe 
eerder je belt, hoe meer er meestal nog 
mogelijk is. De schuldhulp is er in eerste 
instantie op gericht om in potentie goe-

de bedrijven in de lucht te houden. Als dat 
niet meer mogelijk is, ondersteunt ROZ 
ook bij het op een goede manier beëindi-
gen van het bedrijf. 

Kijk voor meer informatie over de mo-
gelijkheden op www.rozgroep.nl/
schuldhulpverlening. 

In verband met het coronavirus zijn de tex-
tielcontainers nog steeds buiten gebruik. 
De handel in textiel ligt namelijk stil. Wij 

vragen u uw textiel nog even thuis te bewa-
ren. Plaats alstublieft geen zakken (meer) 
naast of op de container!


