
Pagina 1 van 4 

Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 23 januari 2018 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Ten Heuw, Elferink, Bruggink, Bron (wethouders), Eshuis (gemeentesecretaris), Lange (locogemeentesecretaris), De Boer 
(ambtelijke ondersteuning) 

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

23-1-2018  A01 2193560 - Twents model 
inkoop maatschappelijke 
ondersteuning en 
jeugdhulp 2019 e.v. 

1. In te stemmen met Einddocument Ontwerpfase 
Twents Model als start voor de integrale Inkoop 
Jeugdhulp en Ondersteuning per 2019 en de 
bijlagen, hetgeen betekent in te stemmen met: 
• Definitief ontwerp Twents model als basis voor 
voorbereiding  en uitvoering van de inkoop 
• De in het denkkader inkoop genoemde 11 
uitgangspunten en 4 randvoorwaarden (zie 
hoofdstuk 6 Einddocument) als basis voor de 
uitwerking van de inkoopstrategie(en) 
• Concept reële prijzen (zie document opbrengst 
werkgroep beprijzing) 
• Het Kwaliteitskader (zie document Kwaliteit, 
resultaat en monitoring). 
1b. Besluiten om de bijlagen behoorde bij 
beslispunt 1a om bedrijfseconomische gronden 
geheim te verklaren obv artikel 55 gemeentewet 

 
2. Kennis te nemen van het besluit van de 
Bestuurscommissie OZJT om: 
• Een overgangsperiode van maximaal een jaar 
(2019) te nemen waarin voor gemeenten die dit 
wensen: 
- er naast outputfinanciering ook nog pxq (product 
keer hoeveelheid) / inspanningsgericht 
gefinancierd kan worden  
- er ruimte is voor herindicatieprocessen welke we 
zo eenvoudig mogelijk willen inrichten 
- er door alle gemeenten aandacht is voor de 
effecten op administratieve lasten, inclusief zo licht 
mogelijk inkopen 
 
3. In te stemmen met het besluit van de 
Bestuurscommissie OZJT om: 
• De ontwikkeling van instrumentarium en 
werkwijze voor resultaatmeting in 2018 zodat op 
basis van het behaalde resultaat kan worden 
afgerekend hetgeen in basis gereed is per 1-1- 
2019, en de potentie heeft om door te ontwikkelen 
in 2019 samen met aanbieders op basis van 
ervaringen en data. 
 

In maart 2014 hebben de 14 Twentse gemeenten besloten dat er 
voor de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo 2015 een nieuwe 
organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) met een 
eigen Bestuurscommissie (BC) werd ingericht. Onder de 
verantwoordelijkheid van deze bestuurscommissie OZJT kopen de 
gemeenten verschillende vormen van jeugdhulp en Wmo-
ondersteuning in. Veelal is de hulp en ondersteuning nog op de 
'oude' manier ingekocht met als gevolg dat gemeente veel 
verschillende contracten hebben met aanbieders en een veelheid 
aan 'producten' inkoopt. 
 
De bestuurscommissie sprak in januari 2016 hardop uit de inkoop 
van zorg in Twente te willen hervormen. Een van de opdrachten 
van de BC betrof daarom het ontwikkelen van één Twents model 
voor inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. 
Een model waarmee we zorg kunnen inkopen, toewijzen, zorg kan 
worden aangeboden en zorg kan worden afgerekend. 

Om tot een model te komen is het traject door de 14 Twentse 
gemeenten gezamenlijk aangevlogen en werden (werk)afspraken 
gemaakt. 
 
Op 6 december jl. heeft de Bestuurscommissie OZJT ingestemd 
met net nieuwe Twentse model voor inkoop met het verzoek aan 
de colleges dit ook te doen. Vandaag heeft college van de 
gemeente Hengelo hiermee ingestemd.  Inhoudelijk zijn wij 
enthousiast over het vereenvoudigde model dat er ligt. Het draagt 
ons inziens bij (is een goed instrument voor) de veranderingen die 
wij beogen in de zorg en ondersteuning aan onze inwoners. 
De vraag, de ondersteuningsbehoefte van de inwoner en het 
beoogde resultaat, staan namelijk centraal in het nieuwe Twentse 
model. Niet indiceren op basis van het aanbod van de 
zorgaanbieder, maar de behoefte van de inwoner als uitgangspunt 
nemen. Naar aanleiding van de vraag het aanbod creëren. 
Maatwerk leveren, voor elke individu. Met de gemeente als 
regisseur, de aanbieder als leverancier en met de inwoner in de 
regierol. 

Claudio 
Bruggink 
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4. In de Bestuurscommissie OZJT bovengenoemde 
besluiten kenbaar te maken en via de BC proberen 
erop aan te sturen dat ook andere gemeenten 
hiervoor kiezen. 
 
5. De Gemeenteraad, Adviesraad Sociaal Domein 
en de Wmo-cliëntenraad te informeren over 
bovenstaand besluit en ze daarbij de populaire 
versie van het Einddocument Ontwerpfase Twents 
Model als start voor de integrale Inkoop Jeugdhulp 
en Ondersteuning toe te zenden. 

23-1-2018  B01 2196489 - Financiële 
verordening gemeente 
Hengelo 2018 

De raad voor te stellen de Financiële verordening 
gemeente Hengelo vast te stellen. 

In de financiële verordening worden verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden rond begroting en verantwoording geregeld. Naar 
aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving is deze op 
onderdelen aangepast. 

Mariska ten 
Heuw 

23-1-2018  B03 2188265 - Procesbrief 
actieplan gezondheid 
Hengelo 

de raad met bijgevoegde procesbrief te informeren 
over de wijze waarop de beleidslijn gezondheid 
vorm zal krijgen. 

Eind 2014 is het lokale gezondheidsbeleid vastgesteld. In 2018 
moet een nieuw actieplan lokale gezondheid worden vastgesteld. 
Er zullen geen grote koerswijzigingen gaan plaatsvinden. Op basis 
van recente ontwikkelingen en monitorgegevens gaan we onze 
inzet waar nodig bijstellen. Daarbij zullen we relevante partijen 
betrekken.  Het college streeft er naar voor de zomer een 
definitief actieplan gereed te hebben. 

Jan Bron 

23-1-2018  B04 2198357 - Reactie 
ontwerp-
instemmingsbesluit 
winningsplan Ganzebos 
III (zoutwinning) 

1. Het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat te informeren over de zienswijze van de 
gemeente Hengelo op het ontwerp-
instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos III 
middels bijgevoegde brief;  
2. De Raad hierover per brief te informeren. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp-
instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos III ter inzage gelegd. 
Het winningsplan beschrijft de voorgenomen zoutwinning van 
AkzoNobel in het gebied tussen Boekelo en Beckum. Eerder heeft 
de gemeente Hengelo, samen met de gemeente Enschede, het 
waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel advies 
gegeven aan de Minister over dit winningsplan. In het ontwerp-
instemmingsbesluit zijn verschillende adviezen van de decentrale 
overheden niet overgenomen. Daarom dient het college een 
zienswijze in op het ontwerp-instemmingsbesluit, net als de 
andere decentrale overheden. 

Marcel Elferink 

23-1-2018  B05 2115585 - Bijdrage uit 
Reserve Bodemsanering 
voor kosten 
bodemsanering in 't Rot 
Landmanserve 

1. Een bijdrage toe te kennen in de 
saneringskosten van € 102.834,37 vanuit de 
Reserve Bodemsanering aan de grondexploitatie t 
Rot/Landmanserve;  
2. Deze bijdrage ten gunste te brengen van 
complex 06 't Rot van de grondexploitaties. 

Bij de aanleg van woningbouwgebied 't Rot is bodemvervuiling 
geconstateerd. Besloten is deze kosten te dekken uit de Reserve 
Bodemsanering. 

Marcel Elferink 

23-1-2018  B09 2199546 - Schriftelijke 
toestemming belasten 
van het opstalrecht 
panden BWO met recht 
van hypotheek 

Het college besluit inzake de afwikkeling van de 
algehele aflossing van de geldlening van Stichting 
Vastgoed KSV BWO, waartoe eerder is besloten op 
19-12-2017, dat ze: 
 
- Toestemming verleent aan Stichting Vastgoed 
KSV BWO om de opstal te belasten met recht van 
hypotheek 
- Het afdelingshoofd Financiën machtigt eventuele 
nakomende verklaringen te ondertekenen, voor 
zover deze rechtstreeks voortvloeien uit het besluit 

Het college heeft op 17 december 2017 besloten om de geldlening 
die Stichting Vastgoed KSV BWO bij de gemeente had afgesloten 
geheel aflosbaar te stellen. In de akte van opstalrecht tussen 
gemeente en de stichting is de bepaling opgenomen, dat het 
college schriftelijk toestemming moet verlenen als er hypothecair 
recht op de opstallen aan een derde partij wordt verleend.  
Het college stemt hiermee in. 

Mariska ten 
Heuw 
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om de geldlening over te dragen aan de ABN-
AMRO. 

23-1-2018  B10 2184414 - 
Subsidievaststelling 
bodemsanering Esrein 
34-42 

1. De subsidie voor de bodemsanering van de 
locatie Esrein 34-42 vast te stellen op € 
200.000,00;  
2. deze subsidie te dekken door een onttrekking 
aan de reserve bodemsanering; 
3. de bijdrage overeenkomstig bijgevoegde 
begrotingswijziging te verwerken. 

Op grond van de Beleidsregel subsidieregeling bodemsanering 
Hengelo heeft het college op 5 april 2011 een subsidie verleend 
aan het Projectbureau Hart van Zuid. Deze subsidie is een 
bijdrage is de kosten van de bodemsanering van de locatie Esrein 
34-42. Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden bedraagt het 
subsidiebedrag €200.000. De subsidie is afkomstig uit de 
bodemsaneringsmiddelen die de gemeente van het Rijk heeft 
gekregen. Bij de ontvlechting van het Projectbureau Hart van Zuid 
is afgesproken dat de gemeente verantwoordelijk is voor de 
bodemsanering van deze locatie. Daarom wordt het 
subsidiebedrag overgeheveld naar de grondexploitatie. 

Marcel Elferink 

23-1-2018  B11 2198955 - ESPON 1. Deel te nemen namens Netwerkstad Twente aan 
de subsidie-aanvraag bij ESPON (Europees 
Waarnemingsnetwerk voor ruimtelijke ordening) 
voor onderzoek naar ‘Population ageing and 
urbanisation in Europe’. 
2. Ondertekening Letter of commitment 
(bijgevoegd). 
3. Deelname aan de bijeenkomsten van de 
werkgroep Urban Ageing in 2018. 

De gemeente doet namens Netwerkstad Twente mee aan een 
subsidie-aanvraag bij ESPON, een Europees 
onderzoeksprogramma. 
Doel is onderzoek naar hoe verschillende Europese steden omgaan 
met vergrijzing en hoe oudere bewoners hiervan het dagelijks 
leven en wonen ervaren. De uitkomsten kunnen de gemeente 
Hengelo en Netwerkstad Twente helpen bij het vinden van 
antwoorden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

Jan Bron 

23-1-2018  B12 2199186 - 
Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffenverordening 
gemeente Hengelo 

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
gemeente Hengelo vaststellen. 

De raad heeft op 19 december 2017 de Afvalstoffenverordening 
vastgesteld.  Het college stelt het bij deze verordening behorende 
Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening vast. Het ontwerp 
uitvoeringsbesluit heeft tegelijk met de ontwerp verordening zes 
weken ter inzage gelegen. Op basis van de reacties is de 
mogelijkheid toegevoegd voor bewoners zonder internet om een 
papieren exemplaar van de afvalkalender aan te vragen. 

Marcel Elferink 

23-1-2018  B13 2198470 - 
Kredietaanvraag 
Aanbrengen 
bodembescherming 
Twentekanaal 

Het college besluit: 
1. Een krediet van € 700.000,-- beschikbaar te 
stellen voor de uitvoering van bodem 
beschermende maatregelen.  
2. De raad per brief te informeren. 

Samen met Rijkswaterstaat, de Provincie en de gemeente Almelo 
werkt Hengelo aan de verbetering van de bereikbaarheid over 
water.  
Rijkswaterstaat is begonnen met de uitbreiding van sluis Eefde. In 
de periode april – mei 2018 zullen de sluizen Delden en Hengelo 
buiten werking gesteld worden voor grootschalig onderhoud in 
opdracht van Rijkswaterstaat. 
Op dat moment vinden er geen scheepvaartbewegingen meer 
plaats in Hengelo. Dit is het moment waarop vrij gewerkt kan 
worden voor de kades. Op een tweetal plekken is de urgentie 
hoog om bodem beschermende maatregelen te treffen. Dit is bij 
Container Terminal Twente en Op- en Overslag Twente. De 

grotere klasse Va schepen zorgen voor erosiegaten voor de 
damwanden.  
 
Het project Aanbrengen bodembescherming Twentekanaal  is een 
onderdeel van het totale project. Het aanbrengen van 
bodembescherming wordt gedaan om uitspoeling van de bodem 
tegen te gaan door de krachten van de grotere schepen die nu al 
varen. Dit projectonderdeel is niet afhankelijk van het al dan niet 
verkrijgen van aangevraagde Europese CEF subsidie die 

Jan Bron 
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gezamenlijk met Rijkswaterstaat, de Provincie en andere partners 
is aangevraagd. 

19-12-2017 
Enkele 
weken 

niet 
openbaar 

B06 2188062 - Algehele 
aflossing geldlening 
90069 BWO 

Het college besluit om, onder voorbehoud van het 
totstandkomen van een rechtsgeldige 
overeenkomst tussen ABN-AMRO en de Stichting 
Vastgoed ksv BWO: 1. In te stemmen met algehele 
aflossing van geldlening 60069 van onze gemeente 
aan de Stichting Vastgoed KSV BWO. 2. In te 
stemmen met een wijziging 1e recht van 
hypotheek, waarbij ABN-AMRO, Stichting 
Waarborgfonds Sport en gemeente Hengelo een 
recht krijgen voor het risicodragende bedrag. 

De stichting vastgoed van de voetbalvereniging BWO heeft de 
mogelijkheid gekregen om haar geldlening bij de gemeente af te 
lossen en tegen een lagere rente in de markt te zetten. Wij stellen 
ons op het standpunt, dat verenigingen die hun lening bij de 
gemeente willen aflossen en elders willen afsluiten daartoe de 
mogelijkheid moeten krijgen. Wij staan BWO toe om de lening 
geheel af te lossen. 

Mariska ten 
Heuw 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


