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GemeenteNieuws

Gemeentelijke f inanciën in 2020 tot nu toe redelijk in de pas
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Het college van B&W geeft  in de Eerste Bestuursrapportage 2020 een stand van zaken 
van beleidsmatige en financiële ontwikkelingen over de eerste helft  van dit jaar. 2020 
stond en staat in het teken van financieel herstel. Daarvoor is een meerjarenplan op-
gesteld en een nieuwe Begroting 2020 vastgesteld. Deze begroting laat zien dat de ge-
meente dit jaar 1,2 miljoen euro meer uitgaven heeft  dan er inkomsten zijn. Daar komt 
nu een bedrag van 43.000 euro bij, zo blijkt uit de Bestuursrapportage. Het lukt groten-
deels om financiële tegenvallers op te vangen met gunstige resultaten.

De grootste financiële tegenvaller waar de 
gemeente mee geconfronteerd wordt zijn 
de extra kosten die gemaakt moeten wor-
den voor afvalverwerking. Het komt name-
lijk vaak voor dat afval van plastic, meta-
len en drankenkartons (pmd, dat de oranje 
container in gaat) niet goed genoeg is voor 
recycling. Het is te vaak vervuild met ande-
re soorten afval, zoals gft  en restafval. Dat 
kost de gemeente extra geld, terwijl recy-
cling normaal gesproken juist zorgt voor ex-
tra geld in het laatje. Overigens is de slech-
te kwaliteit van het pmd-afval geen Haaks-
bergs probleem. Dit speelt in heel Twente. 
Meer voorlichting en inspectie kan in Haaks-
bergen leiden tot een betere afvalscheiding.

Coronavirus
De gemeente heeft  ook te maken met de fi-
nanciële eff ecten van het coronavirus. Co-
rona gaat de gemeente geld kosten, maar 
hoeveel precies is nog onduidelijk. Dat is bij-

voorbeeld erg afhankelijk van de ontwikke-
ling van de economie, de werkloosheid en 
het aantal bijstandsuitkeringen. Ook heeft  
de gemeente minder inkomsten uit toeris-
tenbelasting. Tegelijkertijd waren er ook 
minder uitgaven. Evenementen gingen niet 
door, waardoor bijvoorbeeld schoonmaak 
en handhaving niet nodig was. Eerder dit 
jaar heeft  de Rijksoverheid de gemeenten 
geholpen met een extra bijdrage vanwege 
de uitgaven in verband met het virus. Het is 
nog onduidelijk of alle gemeentelijke uitga-
ven vergoed zullen worden door het Rijk. 

Meevallers
De gemeente kan de onvoorziene uitgaven 
grotendeels opvangen door de Algeme-
ne Uitkering van het Rijk. Die valt dit jaar 
gunstig uit voor Haaksbergen met 560.000 
euro bovenop waar rekening mee was ge-
houden. Verder levert de uitgavenstop die 
de gemeente begin dit jaar instelde 92.000 

euro op. De uitgavenstop houdt in dat alleen 
noodzakelijke uitgaven gedaan worden. 

Sociaal domein en personeel
De uitgaven op het gebied van welzijn en 
zorg zijn in lijn met wat de gemeente al had 
voorzien. De kosten in het zogeheten sociaal 
domein zijn hoog en vaak onvoorspelbaar. 

De gemeente krijgt echter langzamerhand 
meer grip op de uitgaven. De gemeenteraad 
besloot voor de zomer 500.000 euro extra 
beschikbaar te stellen voor personele uit-
gaven. Die blijven daardoor in de pas en va-
catures worden ingevuld. Op woensdag 30 
september discussieert de gemeenteraad 
over de Eerste Bestuursrapportage 2020.

Uzin Utz breidt f link  uit  op Stepelerveld

 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. 

Agendaʼs raadscommissies

Aan de rand van Haaksbergen, op duurzaam Bedrijventerrein Stepelerveld, heeft  
Uzin Utz (voorheen Unipro) ruim 30.000 m2 grond aangekocht van de gemeen-
te Haaksbergen. De vloerenspecialist is sinds 1967 gevestigd in Haaksbergen en 
huist sinds 2013 in een prachtig groen en duurzaam pand op Stepelerveld. Het 
bedrijf heeft  de ex tra vierkante meters nodig om zijn toekomstplannen te reali-
seren. Ook die uitbreiding moet passen in de omgeving en zo duurzaam mogelijk 
zijn.

Uzin Utz-directeur Gerben Bouwmeester 
vertelt dat zijn bedrijf op de huidige loca-
tie van 12.000 m2 uit zijn jasje groeit. “Bo-

vendien is er binnen de Uzin Utz Group 
behoeft e aan extra productiecapaciteit 
en magazijnruimte. Door deze nieuw-

bouw in Haaksbergen zal onze produc-
tielocatie bijna net zo groot worden als 
onze hoofdvestiging in Ulm en zal de lo-
gistiek voor Noord-Europa op termijn 
vanuit Haaksbergen gecoördineerd wor-
den. Op de nieuwe locatie zullen wij vanaf 
januari 2024 ook poederproducten (ega-
lisatie en tegellijm) gaan produceren.”

Werkgelegenheid
Wethouder Economie Louis Koopman 
is blij met de extra werkgelegenheid die 
de uitbreiding oplevert. “Dit is een mooie 

ontwikkeling voor de gemeente Haaks-
bergen. We hebben inmiddels tal van 
toonaangevende, economisch gezonde 
bedrijven die in Haaksbergen gevestigd 
zijn. Dit maakt onze gemeente aantrekke-
lijker om in te werken en in te wonen. We 
willen van Stepelerveld het duurzaamste 
bedrijventerrein van Twente maken. Dat 
een toonaangevend, innovatief en duur-
zaam bedrijf als Uzin Utz ervoor kiest op 
deze plek in Haaksbergen flink uit te brei-
den, is voor ons als gemeente een prach-
tig signaal.”

Volgende week vergaderen de raadscommissies weer. De vergaderingen beginnen 
om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. We houden ons aan de regels 
van het RIVM en houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. Publiek kan er he-
laas nog niet fysiek bij zijn in de raadzaal. Wel kunt u de vergaderingen live volgen 
via de website van de gemeente.

Indien u gebruik wilt maken van het spreek-
recht graag uiterlijk maandag 14 septem-
ber contact opnemen met de griff ier Gerrit 
Raaben (e-mail g.raaben@haaksbergen.nl 
of telefoonnummer (053) 573 45 67). Hij zal 
dan samen met u bezien op welke manier 
hieraan invulling kan worden gegeven.

Commissie Samenlev ing &  Bestuur
Op dinsdag 15 september staan onder 
meer de volgende onderwerpen op de 
agenda: 
•  Behandeling rapport “Morgen wordt 
het beter toch of niet?”  over Kulturhus 
Haaksbergen van de rekenkamercom-

missie Haaksbergen
•  Voorstel tot het kenbaar maken van 
wensen en bedenkingen ten aanzien 
van het voornemen van het college om 
het pand aan de Blankenburgerstraat 
40 met omliggende grond en inventaris 
(terug) te kopen van de Stichting Kultur-
hus Haaksbergen

•  Voorstel tot het indienen van een ziens-
wijze ten aanzien van begrotingswijzi-
gingen Veilig Thuis Twente en Organisa-
tie voor Zorg en Jeugdhulp Twente van 
Regio Twente

•  Voorstel tot het nemen van diverse be-
sluiten in het kader van Eerste Bestuurs-

rapportage 2020
•  Behandeling brief 15 juni 2020 van 
B&W over bevordering rechtmatigheid 
PGB-verstrekkingen

•  Behandeling brief 24 juni 2020 van 
B&W over businesscase versterken 
bedrijfsvoering

Commissie Ruimte
Op woensdag 16 september staan onder 
meer de volgende onderwerpen op de 
agenda:
•  Behandeling brief 16 juni 2020 van B&W 
over ontwikkeling Zwarteland

•  Voorstel tot het afgeven van een verkla-
ring van geen bedenkingen ten behoe-
ve van het uitbreiden van de bestaande 
afvalsorteerhal gelegen aan de Indus-
triestraat 3 te Haaksbergen

•  Voorstel tot het kenbaar maken van 
wensen en bedenkingen ten aanzien 
van het voornemen van het college om 

een bedrijfskavel op Stepelerveld te 
verkopen aan Uzin Utz Nederland B.V.

•  Voorstel tot nemen van diverse beslui-
ten in het kader van Eerste Bestuursrap-
portage 2020

•  Voorstel tot vaststellen van het bestem-
mingsplan ʻPartiele herziening Schol-
tenhagenweg 34 en Maatweg ong.’

•  Behandeling startvoorstel ontwikkeling 
pastorietuin St. Isidorushoeve
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AFVAL

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 12 september halen de Bonifa-
tiusschool en Havoc oud papier op in de in-
zamelgebieden 1 en 7. Graag het papier in 
dozen of gebundeld aanbieden. Het oud pa-
pier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neer-
zetten bij de containerverzamelplaats. 

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) 
•  Beekweg 6f Z, Z/20/017125, het kappen 
van 12 grove dennen, aspect kap, inge-

diend 1 september 2020
•  Eppenzolder 39, Z/20/017132, het ver-
bouwen van een boerderij, aspect bouw, 
ingediend 1 september 2020

•  Vaanholt ,  Kavel 33, Z/20/017127, het 
bouwen van een woonhuis, aspect bouw 
en inrit/uitweg, ingediend op 1 septem-
ber 2020

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUN-
NING(EN) REGULIERE PROCEDURE  
•  Buurserstraat 75, Z/20/017092, het bou-
wen van een kapconstructie op een be-
staande woning, aspect bouw

•  Geukerdijk 106, Z/20/016913, het ver-
bouwen van een woonhuis, aspect bouw

•  Meijersgaardenweg 9, Z/20/017098, het 
kappen van twee zomereiken, twee ber-
ken en één Amerikaanse eik, aspect kap.

•  Nachtegaalstraat 13, Z/20/016877, het 
realiseren van een aanbouw en overkap-
ping, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening, 

•  Oude Rietmolenweg 23/23a,  
Z/20/016374, het bouwen van een be-
drijfswoning met inwoning ter vervan-
ging van een bestaande bedrijfswoning, 
aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
9 september 2020.

•  Zendvelderweg 19/19a, Z/20/016170, 
het bouwen van een woonhuis ten dien-
ste van het bedrijf, aspect bouw, bekend-
gemaakt d.d. 2 september 2020.

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na be-

kendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden 
hiertoe onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Peddedijk 50, Z/20/017156, een be-
staande jongveestal/wagenloods te slo-
pen en te vervangen door een nieuwe 
jongveestal/ werktuigenberging.

•  Oude Rietmolenweg 23, Z/20/017153, 
voor het realiseren van twee bedrijfs-
woningen ter vervanging van bestaande 
bedrijfswoningen.

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar 
en/of beroep open.

VERLEENDE DRANK- EN 
HORECAVERGUNNING
•  Watermolenweg 3, MooiWerk Horeca 
Exploitatie BV, Z/20/016792

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

Wereld Alzheimer Dag

Alzheimer Café op maandag 21 september

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoe-
ding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echt-
scheiding, werkloosheid, schulden of een-
zaamheid? In de Noaberpoort werken 

medewerkers van meerdere organisa-
ties onder één dak samen. Professionals 
die u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.

Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Het is de dag waarop we-
reldwijd aandacht wordt gevraagd voor dementie. Op én rondom deze dag wor-
den er verschillende activiteiten georganiseerd. In Haaksbergen is er een speciale 
avond van het Alzheimer Café in het Kulturhus. 

“Door de coronacrisis hebben we elkaar 
lang niet gezien of gesproken”, vertelt Ton 
Harmsen van de Noaberpoort. “Het virus 
is nog niet weg, maar met de nodige voor-

zorgsmaatregelen houden we op Wereld 
Alzheimer Dag een speciale avond van het 
Alzheimer Café Haaksbergen. Tijdens deze 
avond gaan we samen met de bezoekers 

in gesprek over de afgelopen periode. Wat 
hebben ze meegemaakt? Wat was er moei-
lijk en wat hebben ze als hartverwarmend 
ervaren?”

Vooraf  aanmelden
Het Alzheimer Café is een ontmoetings-
punt voor iedereen die met dementie te 
maken heeft. Belangstellenden zijn van 
harte welkom op maandag 21 september 

in het Kulturhus Haaksbergen. De zaal is 
vanaf 19.00 uur geopend en het program-
ma start om 19.15 uur. Toegang is gratis, 
maar een vrije gift is welkom. Vanwege de 
coronamaatregelen is het aantal beschik-
bare plaatsen beperkt en moet iedereen 
zich vooraf aanmelden. Aanmelden kan 
bij Ton Harmsen, via telefoonnummer 06 
- 8354 6186 of per mail via t.harmsen@ 
noaberpoort.nl.

   Openbare Bekendmakingen

Heeft u vragen over GemeenteNieuws? 
Neem dan contact op met de ge-
meente Haaksbergen. Dat kan via 
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar  
communicatie@haaksbergen.nl.

Contact


