
Volksgezondheid, milieu en 
duurzaamheid
•  Huishoudens en organisaties verbruiken 

minder (fossiele en niet-fossiele) energie.
•  Huishoudens en organisaties wekken meer 

duurzame energie op met behulp van zon, wind of 
 warmtebronnen.
•  Er is minder afval en grondstoffen worden meer en vaker 

opnieuw gebruikt (circulaire economie).
•  Hengelo heeft meer capaciteit om water op te vangen bij 

hevige neerslag.  
• Hengeloërs hebben een gezondere levensstijl.
•  Het  verschil in ervaren gezondheid tussen inwoners met 

een hoge en een lage sociaal economische status (SES) is 
kleiner geworden.

Veiligheid
•  Minder vermogens-, vandalisme- en 

geweldsdelicten, zoals inbraken, diefstal, 
vernielingen en mishandeling.

•  Minder (georganiseerde) misdaad die het 
vertrouwen in de maatschappij aantast (ondermijnende 
criminaliteit), zoals drugshandel, fraude en witwassen.

• Inwoners voelen zich veiliger in Hengelo.
• Inwoners ervaren minder overlast in hun wijk of buurt.

Sociaal Domein
•  Meer inwoners zetten zich in voor de 
 (lokale) samenleving.
• Minder inwoners zijn eenzaam.
•  Minder inwoners hebben problematische schulden.
•  Meer inwoners maken optimaal gebruik van ons armoede-

beleid.
•  Meer inwoners met weinig kans op regulier werk hebben 

een (zo nodig aangepaste) baan.
•  Meer inwoners weten de algemene voorzieningen te vinden. 
•  Minder inwoners zijn aangewezen op maatwerkvoorzieningen 
 Wmo en jeugd bij het oplossen van problemen in hun leef-
 situatie.
•  Inwoners zijn tevreden over de re-integratievoorzieningen en 

maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugd van de gemeente.

Verkeer, vervoer en 
waterstaat
•  Hengelo is beter bereikbaar met de 

fiets, de auto en het openbaar vervoer.
•  De wegen en fietspaden in Hengelo zijn heel en veilig.
• De openbare ruimte in Hengelo is schoon.
•  Fietsers kunnen hun fiets makkelijker en veiliger stallen in 

de binnenstad.

Economie
•  Meer banen in Hengelo, ook voor eigen 

inwoners.
•  Meer groei uit kennisintensieve en 
  innovatieve industrie zoals de sector Hightech systemen 

en materialen.

Onderwijs
•  Minder kinderen en jongeren in Hengelo 

hebben een onderwijsachterstand.
•  Meer jongeren behalen een startkwalificatie.
• Schoolgebouwen passen beter bij de leerlingenaantallen.
•  Schoolgebouwen in Hengelo worden multifunctioneler 

gebruikt, zoals voor kinderopvang (integrale kindcentra).

Sport, cultuur en recreatie
•  Meer inwoners van Hengelo sporten, 
 bewegen en spelen.
•  Inwoners en bezoekers waarderen het 
 culturele aanbod en erfgoed in Hengelo hoger.
•  Inwoners zijn meer tevreden over de hoeveelheid en 
 kwaliteit van openbaar groen in Hengelo.
• Hengelo kent meer biodiversiteit in de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken?

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten en uitgaven van de gemeente Hengelo
De Beleidsbegroting van de gemeente Hengelo geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven. In de begroting 
wordt duidelijk gemaakt welke taken de gemeente uitvoert en welke bedragen daarbij horen. Daarnaast wordt 
duidelijk gemaakt welke beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen in de komende jaren van invloed zijn. 
In deze publieksversie leest u wat we op de verschillende programmaonderdelen willen bereiken, wat dat mag 
kosten en wat we daarvoor in 2022 zoal gaan doen. De gemeentebegroting is digitaal beschikbaar in het 
financieel portaal van de gemeente Hengelo (https://financien.hengelo.nl).

Inkomsten 
Waar komt het geld vandaan

Inkomsten 2022 
(x € 1 miljoen)

Gemeentefondsuitkering 162
Specifieke uikeringen van het Rijk 42
Lokale heffingen  52
Overige inkomsten 66

   Totaal inkomsten 322

Uitgaven Waar gaat het geld naar toe

Beleidsbegroting 2022 -2025

De Beleidsbegroting van de gemeente Hengelo kent 9 programma’s. Hieronder leest u per programma de 
belangrijkste doelen en opgaven.

Publieksversie

Sociale stad | Duurzame stad | Aantrekkelijke 
en economisch sterke (binnen)stad | Open stad

Gemeentefondsuitkering
Specifieke uikeringen van het Rijk
Lokale heffingen 
Overige inkomsten
Totaal inkomsten

162

42

52

66

Inkomsten 2022 (* € 1 miljoen)

Gemeentefondsuitkering Specifieke uikeringen van het Rijk

Lokale heffingen Overige inkomsten

Volkshuisvesting, leefomgeving 
en stedelijke vernieuwing
•  Hengelo kent een groter aanbod van 

koop- en huurwoningen.
•  Inwoners kunnen langer zelfstandig blijven wonen in een 

geschikte woning.
•  Meer woningzoekenden vinden een passende woning in 

Hengelo.
•  Inwoners zijn meer tevreden over de kwaliteit van hun 

fysieke leefomgeving zoals voor veiligheid, gezondheid en 
natuur. 

•  Meer mensen bezoeken de binnenstad van Hengelo en 
verblijven er langer.

•  We hebben een aantrekkelijk compact stadshart waarin 
winkels en horeca in de binnenstad van Hengelo meer 
bijeen zijn gebracht in een kleiner gebied.

• Er wonen meer mensen in de binnenstad. 
• Er wonen, werken en leren meer mensen in Hart van Zuid.

Bestuur en ondersteuning
•  Meer (jonge) inwoners en andere belang-

hebbenden zijn betrokken bij de ontwikke-
ling van gemeentelijk beleid en zij voelen zich gehoord.

•  Inwoners waarderen de dienstverlening van de gemeente 
Hengelo hoog.

•  De gemeente Hengelo blijft financieel gezond waarbij we 
ambities blijven realiseren vanuit de logica van de Hengeloër.

Lasten (* € 1 miljoen) Begroting 2022
1 Veiligheid 9
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 10
3 Economie 5
4 Onderwijs 11
5 Sport, cultuur en recreatie 26
6 Sociaal domein 152
7 Volksgezondheid en milieu 23
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 24
9 Bestuur en ondersteuning (incl. toevoeging aan reserves) 62 incl. afrond   
Totaal lasten 322
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Uitgaven 2022 (* € 1 miljoen)

1 Veiligheid

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

3 Economie

4 Onderwijs

5 Sport, cultuur en recreatie

6 Sociaal domein

7 Volksgezondheid en milieu

8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

9 Bestuur en ondersteuning (incl. toevoeging aan reserves)

Veiligheid: 
€ 9 miljoen

Bestuur en 
ondersteuning 
(incl.reserves):
€ 62 miljoen

Volkshuisvesting, 
leefomgeving 
en stedelijke 
vernieuwing:
€ 24 miljoen

Verkeer, 
vervoer en 
waterstaat: 
€ 10 miljoen

Economie:
€ 5 miljoen

Onderwijs:
€ 11 miljoen

Sport, cultuur 
& recreatie:
€ 26 miljoen

Sociaal domein:
€ 152 miljoen

Volksgezondheid, 
milieu en 
duurzaamheid:
€ 23 miljoen

5

Totaal uitgaven: 
€ 322 miljoen



Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Veiligheid
In 2022 zetten we ons samen met partners zoals de 
politie en het Openbaar Ministerie in voor de aanpak van 
ondermijning. Ook het behouden of creëren van veilige 
wijken heeft onze prioriteit. We bestrijden diverse vormen 
van overlast en delicten die een grote impact hebben op het slachtoffer 
en de directe omgeving (zoals straatroven, woninginbraken, geweld 
en overvallen). Verder stellen we een convenant kwaliteitsmeter veilig 
uitgaan op samen met de horeca, ondernemers en politie.

Volkshuisvesting, 
leefomgeving en stedelijke 
vernieuwing
Voor starters en middeninkomens is het lastig 
om in de huidige woningmarkt een passende 
woning te vinden. Samen met ontwikkelaars 
willen we meer goedkope koop- en huur-
woningen realiseren, met name in de binnen-
stad en Hart van Zuid. In 2022 start de bouw van appartementen en 
grondgebonden woningen in het deelgebied De Smelterij in Hart van 
Zuid. De plannen voor de deelgebieden Appendage en Hijschveste 
worden in 2022 verder uitgewerkt en als het meezit start ook daar de 
bouw eind 2022. We blijven werken aan het verder aantrekkelijk maken 
van de binnenstad. De verbouwing en verbetering van het marktplein 
gaan in 2022 van start. Bovendien worden de plannen voor Lange 
Wemen (rondom de huidige Thiemsbrug) in 2e kwartaal van 2022 aan 
de gemeenteraad voorgelegd. Begin 2022 start de kaveluitgifte op de 
Marskant. En de bouw op het Heemafterrein aan de Bornsestraat start 
ook in 2022.

Bestuur en 
organisatie
De eerste maanden van 2022 staan in het 
teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 
woensdag 16 maart. Binnen de regio gaan we 
per 2022 op een nieuwe manier met elkaar 
samenwerken. 
Zo werken we met Enschede, de Twente Board 
en provincie Overijssel samen aan de ontwik-
keling van de zone tussen en van de stations-
gebieden van Hengelo en Enschede. 
De gemeente Hengelo blijft zich inzetten om 
de dienstverlening verder te verbeteren. 
Persoonlijk, duidelijk, respectvol en betrouw-
baar zijn daarbij onze sleutelwoorden. Wij 
willen dat de klant zich welkom, gehoord, 
gezien en begrepen voelt.

Verder treedt op 1 juli 
2022 waarschijnlijk 
de Omgevingswet in 
werking, zodat er meer 
ruimte komt voor
gebiedsspecifiek 
maatwerk. 

Onderwijs
Samen met de scholen zorgen we ervoor dat 
op alle schoollocaties schoolzorgondersteuners 
beschikbaar zijn. Zij zorgen voor een goede en 
snelle ondersteuning bij vragen van kinderen en 
hun ouders, om te voorkomen dat problemen 
groter worden. De nieuwbouw van het voortge-
zet speciaal onderwijs van Stichting Attendiz 
wordt in 2022 opgeleverd. Verder stellen we een 
integraal huisvestingplan onderwijs op. Daarin 
wordt voor de schoolgebouwen in Hengelo 
het toekomstperspectief 
geschetst inclusief de 
financiële consequenties 
en planning.

Verkeer en vervoer
Een goede bereikbaarheid is van cruciaal be-
lang voor een prettige woonstad en voor onze 
economische aantrekkelijkheid.  Mensen moeten 
zich snel, veilig en duurzaam kunnen verplaatsen. Hengelo ís al een stad 
van verbinding, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Daarom wordt een 
mobiliteitsvisie opgesteld, die in 2022 aan de gemeenteraad wordt aan-
geboden.Daarnaast gaan we in 2022 verder met het verbeteren van het 
fietsparkeren in de binnenstad (Markt, Wetplein, Lange Wemen) en gaan 
we verder met de aanleg van de F35 Fietssnelweg (prioriteit / voorrang 
bij de schakels Bankastraat en Marskant).

Economie
Door Corona is de trend van online shoppen 
versterkt en dit zal effect hebben op de winkelleeg-
stand. In 2022 werken we daarom aan een vitale 
winkel- en horecastructuur in de binnenstad en 
ook op wijk/buurtniveau. Zo realiseren we met binnenstadpartners en 
ondernemers een compact bruisend stadshart, met zo min mogelijk 
structurele leegstand. In de omliggende straten is een mix van functies 
mogelijk, waardoor er een (economisch) aantrekkelijk ‘aanloopgebied’ 
ontstaat. Daarnaast proberen we nieuwe bedrijven aan te trekken op 
onze beschikbare bedrijventerreinen zoals De Veldkamp, Westermaat 
Campus, Oosterveld en de Kanaalzone. Bovendien willen we de komen-
de jaren samen met het bedrijfsleven zorgen voor vitale, duurzame, 
veilige bedrijfslocaties en ze daarmee toekomstbestendig te maken. 

Sport, cultuur en 
recreatie
We onderzoeken de mogelijkheid voor een 
topsportlocatie voor talentonwikkeling en 
-begeleiding op sportpark Veldwijk. Dit sluit aan 
bij de intentie om de academie van FC Twente/
Heracles Almelo te huisvesten in Hengelo. 
Het  bestaande kunst- en cultuuraanbod wordt 
beter gepromoot. Bovendien gaan we activiteiten 
realiseren om professioneel beeldende kunste-
naars op wisselende podia te laten exposeren 
en  bieden we ruimte aan broedplaatsen. 
We gaan meer bermen en graslanden 
omvormen naar kruidenrijk grasland ter 
bevordering van de biodiversiteit. 
Meer groen en het behoud van 
bestaand groen is het komend 
jaar een belangrijk thema.

Sociaal Domein
Er zijn op korte termijn maat-
regelen nodig, om de tekorten 
binnen Jeugdhulp en Wmo terug 
te dringen. De gemeente gaat 
vooral sturen op volume, waardoor 
er in de toekomst minder en/of minder zware on-
dersteuningstrajecten voor zowel jeugd als Wmo 
nodig zijn. Verder krijgt de gemeente komend jaar 
een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuw-
komers die inburgering-plichtig zijn. De nieuwe 
Wet Inburgering wil dat inburgeringsplichtigen 
zo snel mogelijk meedoen in Nederland, het 
liefst door betaald werk. De gemeente voert de 
regie over het inburgeringstraject. Vanwege de 
coronacrisis verwachten wij dat de uitgaven voor 
de bijstand zullen toenemen. We zien op dit mo-
ment een stijging van het aantal inwoners dat een 
beroep doet op de bijstand. Deze stijging neemt 
mogelijk verder toe op het moment dat de steun-
maatregelen van het Rijk per 1 oktober 2021 
stoppen. 

Volksgezondheid, milieu 
en duurzaamheid
Wij willen onze wereld goed doorgeven aan volgende 
generaties. Dus het is belangrijk om zuinig met ons stukje 
Hengelo om te gaan. Want er zijn genoeg signalen dat we de toestand van 
de aarde zeer serieus moeten nemen. Het zal niemand zijn ontgaan dat we 
te maken hebben met opwarming van de aarde, overstromingen, verdro-
ging en uitputting van grondstoffen. We moeten samen met onze inwoners 
en ondernemers verantwoordelijkheid nemen. Daarom zetten we in op de 
opwek van duurzame energie. We werken in 2022 verder aan de plaatsing 
van windturbines en zonnevelden in de gemeente Hengelo en het opwekken 
van zonne-energie op de daken, parkeerterreinen en gevels. Ook stimuleren 
we onze inwoners en bedrijven op veel verschillende manieren om ener-
gie te besparen, onder meer via het energieloket. Verder willen we afval 
voorkomen, door goed scheiden te stimuleren. In 2022 onderzoeken we de 
mogelijkheden van het nascheiden van verpakkingen (PMD) en we willen 
een circulair ambachtscentrum op het Milieupark realiseren, om grondstof-
fen te hergebruiken. In 2021 zijn de klimaatdialogen gevoerd met bewoners 
en partijen uit de gezondheidszorg. In 2022 werken we de resultaten 
uit in een zogenoemde klimaatadaptie-strategie. Daarin komt onder 
meer  te staan welke maatregelen voor extra groen en water in de 
stad nodig en mogelijk zijn om wateroverlast, droogte en hittestress 
terug te dringen.  


