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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 30 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. 

30-1-2018  B01 2181605 - Bedrijfsplan 
gemeenschappelijk 
Havenbedrijf Twente 
2018-2021 

Vaststellen Bedrijfsplan gemeenschappelijk 
Havenbedrijf Twente 2018-2021 

De gemeenten Hengelo. Enschede, Almelo, Hof van Twente en 
Lochem vormen samen het Havenbedrijf Twente. In 2017 hebben 
de havengemeenten een nieuwe Havenvisie opgesteld, 
“Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030”. Deze havenvisie is 
input geweest bij het opstellen van een nieuw bedrijfsplan voor 
het Havenbedrijf voor de jaren 2018-2021.   
In het bedrijfsplan is aangegeven welke acties en middelen de 
komende jaren nodig zijn om verder werk te maken van de Regio 
als logistieke hotspot om daarmee een bijdrage te leveren aan de 
economische structuurversterking en werkgelegenheid in de 
Regio. 
 

Mariska ten 
Heuw 

30-1-2018  B02 2201568 - Subsidieregel 
bewonersparticipatie 
2018 

1. De 'Subsidieregel bewonersparticipatie 2018' 
vast te stellen.  
2. Het 'Aanvraagformulier buurtbonnen 2018' vast 
te stellen. 
3. Het 'Aanvraagformulier subsidie 
bewonersparticipatie 2018' vast te stellen. 

Net als in 2017 ontvangen alle bewonersorganisaties een 
basissubsidie voor communicatie-, vergader- en 
administratiekosten en een subsidie voor het organiseren van 
wijkbrede activiteiten. Voor ongeorganiseerde bewoners(groepen) 
is opnieuw het buurtbonnenbudget beschikbaar.  De regeling is 
ongewijzigd ten opzichte van 2017. Het subsidieplafond is 
vastgesteld door de raad op 19 december 2017 en bedraagt voor 
de basissubsidie € 58.522,-, voor wijkbrede activiteiten € 75.517,- 
en voor buurtbonnen € 53.054,-. Verdeling vindt plaats op basis 
van inwonertal. 
 

Claudio 
Bruggink 

30-1-2018  B03 2193412 - Wijziging 
vaststellingsovereenkom
st i.v.m. afspraken 
erfpacht hal 16 

In te stemmen met de Overeenkomst wijziging 
vaststellingsovereenkomst (bijlage 
gronduitgifteovereenkomst) i.v.m. erfpacht 
Haafkes en over te gaan tot ondertekening. 

De uitgifte in erfpacht van circa 2.000 m2 tot 1 oktober 2027 leidt 
ertoe dat de afspraken tussen de gemeente en Van Wijnen over 
het moment van de levering van dit deel van de grond in 
Woonstad Noord in het plan Hart van Zuid aangepast zijn. 
 

Jan Bron 

30-1-2018  B04 2201949 - Update 
gemeenteraad 
ontwikkelingen Atak en 
Metropool 
 

De gemeenteraad met bijgevoegde brief een 
update geven over de actuele ontwikkelingen met 
betrekking tot Atak en Metropool. 

Het college van B en W heeft de gemeenteraad een update 
gegeven van de actuele ontwikkelingen rondom Atak en 
Metropool. 

Claudio 
Bruggink 

30-1-2018  B05 2185404 - Stavaza lef-
project 
dag/vrijetijdsbesteding 
en vaststellen 
subsidieregeling 

1. Kennis nemen van de stand van zaken 
met betrekking tot het "lefproject Dag- en 
vrijetijdsbesteding in de wijken".  
2. Conform bijgaande brief de 
gemeenteraad informeren over de stand 
van zaken en uitkomsten. 
3. Bijgaande subsidie uitvoeringsregeling 
"Stimulerend Vernieuwend Voorliggend 

Het college informeert de gemeenteraad over de uitkomsten van 
het lefproject  Dag- en vrijetijdsbesteding in de wijken. Het betreft 
de stand van zaken, het presenteren van het WijkDNA  en een 
voorstel voor het vaststellen van een subsidieregeling. 

Jan Bron 
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2018" op grond van artikel 4 lid 2 van de 
Algemene subsidieverordening van de 
gemeente Hengelo vaststellen.  
4. De uitvoeringsregeling en het 
subsidieplafond (zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad) publiceren. 
5. In uw vergadering van 30 januari 2018 
kennis nemen van de resultaten van het 
WijkDNA 

2.  

30-1-2018  B06 2201382 - Reactie op 
Advies van de 
Adviesraad Sociaal 
Domein mbt 
cliëntervaringsonderzoek
en Jeugd en Wmo 2017 

1. Middels bijgevoegde brief en notitie te reageren 
op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 
m.b.t. de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en 
Wmo 2017. 
2. De gemeenteraad hierover middels een afschrift 
te informeren. 

In de zomer van 2017 hebben de clientervaringsonderzoeken van 
Jeugd en Wmo plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn in 
oktober gedeeld met de Gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal 
Domein. 
Naar aanleiding van deze uitkomsten heeft de Adviesraad het 
college gevraagd om duiding van de informatie en welke 
consequenties dit heeft voor het beleid. Het college heeft hierop 
met een notitie met beleidsontwikkelingen en voornemens 

gereageerd. 
 

Claudio 
Bruggink 

30-1-2018  B07 2180015 - Vaststellen 
ontwikkelcriteria 
Meander Zuid 

de raad voor te stellen: 
1. de ontwikkelcriteria Meander Zuid vast te 
stellen. 
2. de welstandsnota te wijzigen door in paragraaf 
3.9 de ontwikkelcriteria Meander Zuid op te nemen 
in de lijst van vastgestelde plannen en de 
bijbehorende kaarten hierop aan te passen. 

Uitgangspunt voor Dalmeden is dat een hoog ambitieniveau 
gehanteerd wordt. Het landschap is karakteristiek voor Dalmeden, 
de bebouwing is volgend. Om de landschappelijke kaders te 
borgen en te combineren met een zo groot mogelijke vrijheid voor 
het bouwen is het opstellen van beeldkwaliteitseisen 
(ontwikkelcriteria) noodzakelijk. In Dalmeden worden meerdere 
woongebieden onderscheiden. Elk woongebied past bij de 
landschappelijke karakteristieken ter plaatse. Per woongebied 
worden één of soms meerdere beeldkwaliteitplannen dan wel 
ontwikkelcriteria opgesteld, waarin de minimale eisen worden 
beschreven voor de bebouwing die noodzakelijk zijn om het 
gewenste eindbeeld te realiseren. Eén van de deelgebieden in 
Dalmeden is het deelgebied Meander Zuid. Voor dit deelgebied zijn 
ontwikkelcriteria opgesteld.  
 
De ontwerp ontwikkelcriteria Meander Zuid hebben van 22 
november 2017 tot en met 2 januari 2018 ter inzage gelegen. Er 
zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt nu voorgesteld de 
ontwikkelcriteria Meander Zuid vast te stellen. 
 
Door vaststelling van de ontwikkelcriteria Meander Zuid moet ook 
de Welstandsnota worden aangepast. De ontwikkelcriteria 
Meander Zuid worden opgenomen in de lijst van vastgestelde 
plannen in paragraaf 3.9 van de Welstansnota. Op de  bij de 
Welstandnota behorende kaarten wordt een arcering opgenomen 
om aan te geven waar de ontwikkelcriteria Meander Zuid van 
toepassing zijn. 
 

Marcel Elferink 

30-1-2018  B08 2180623 - Gewijzigd 
vaststellen 

De raad voor te stellen: 
1. in het ontwerpbestemmingsplan Meander Zuid, 

Bestemmingsplan 'Dalmeden' is een globaal bestemmingsplan, 
met uitwerkingsbevoegdheid. Voor de woongebieden Kern Noord, 

Marcel Elferink 
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bestemmingsplan 
Meander Zuid 

de wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn 
opgenomen in de ‘Staat van wijzigingen 
bestemmingsplan Meander Zuid' dat deel uit maakt 
van dit besluit;  
2. het bestemmingsplan Meander Zuid (met 
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0114-0301, 
getekend op de ondergrond 
NL.IMRO.0164.BP0114.dgn) gewijzigd vast te 
stellen; 
3. na de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Meander zuid, Gedeputeerde 
Staten van de provincie Overijssel te verzoeken het 
besluit eerder dan zes weken na vaststelling 
bekend te mogen maken;  
4. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Meander Zuid. 
5. te verklaren dat de Crisis -en Herstelwet van 
toepassing is op het bestemmingsplan Meander 
Zuid. 
 

Kern Zuid, Bos Noord, Bos Zuid, Kamers en Stromen zijn 
uitwerkingsplannen opgesteld. Een groot deel van de kavels is 
verkocht of in optie. Uitgifte van een volgend woongebied is 
wenselijk. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van 
woningen in woongebied Meander Zuid mogelijk.  
 
Het betreft echter een herziening van het bestemmingsplan 
Dalmeden en geen uitwerkingsplan, omdat het ontwerp van 
Meander Zuid niet binnen de uitwerkingsregels van het globale 
bestemmingsplan Dalmeden past. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan Meander Zuid heeft gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen 
zienswijzen binnen gekomen. Ambtshalve worden enkele 
wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de 
'Staat van wijzigingen bestemmingsplan Meander Zuid'. 

30-1-2018  B09 2203511 - Ministerie van 
VWS - sluiting SEH 
spoedeisende hulp ZGT 
locatie Hengelo 

Instemmen met bijgevoegde uitgaande brieven aan 
de minister voor Medische Zorg en Sport en de 
minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 
 

College stelt ministerie van VWS op de hoogte van het 
voorgenomen besluit ZGT de SEH te sluiten. 

Jan Bron 

23-1-2018 
1 week 

niet 
openbaar  

B02 2171969 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Hengelo Noord, Hasseler 
Es 

A.  
De raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 
zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Hengelo 
Noord - Hasseler Es”, dat deel uitmaakt van dit 
besluit;  
2. het bestemmingsplan Hengelo Noord, Hasseler 
Es (met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0098-0301, getekend op de 
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0098.dgn) vast te 
stellen; 
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Hengelo Noord, Hasseler Es. 
 

Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan tien jaar. Daarom 
wordt het bestemmingsplan Hengelo Noord uit 2007 
geactualiseerd. Dit is een conserverend plan, waarin het huidige 
gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet 
meegenomen in het bestemmingsplan. Het ontwerp 
bestemmingsplan Hengelo Noord, Hasseler Es heeft van 1 
november t/m 12 december 2017 ter inzage gelegen. Binnen deze 
termijn zijn drie zienswijzen ingediend. In de 'Nota zienswijzen - 
Ontwerp bestemmingsplan Hengelo Noord, Hasseler Es' is de 
inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. De 
zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om wijzigingen aan 
te brengen in het bestemmingsplan. 

Marcel Elferink 

23-1-2018 
1 week 

niet 
openbaar  

B06 2187980 - Het 
benoemen van nieuwe 
leden van de commissie 
voor de bezwaarschriften 

1. De volgende personen te benoemen als lid van 
de Algemene Kamer van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
Mevrouw M. Blankert  
De heer  S.B. ten Kate 
De heer J.E.M. Bannenberg 
De heer G.J. Elbertsen  
Mevrouw M.Y. Rutjes 

Mevrouw A.G.M. Horsthuis 
Mevrouw I.P.M. Brouwer 

Op grond van de Verordening Bezwaarschriften Gemeente 
Hengelo worden leden van de commissie benoemd voor 4 jaar. De 
termijn van vier jaar verstrijkt voor de meeste leden begin 2018. 
Om de overgang van de huidige leden van de commissie naar de 
nieuw te benoemen leden van de commissie soepel te laten 
verlopen wordt voorgesteld nu reeds nieuwe leden te benoemen. 
De huidige en nieuwe leden zullen dan in 2018 gezamenlijk voor 
zittingen worden ingeroosterd. 

Sander 
Schelberg 
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Mevrouw W.G.T.M. Leusenkamp; 
2. De volgende personen te benoemen als (plv.) 
voorzitter van de Algemene Kamer van de 
commissie voor de bezwaarschriften:  
Mevrouw M. Blankert  
De heer  S.B. ten Kate  
De heer J.E.M. Bannenberg; 
3. De volgende personen te benoemen als lid van 
de Kamer Jeugd en Zorg van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
Mevrouw W.G.T.M. Leusenkamp 
De heer J.E.M. Bannenberg 
Mevrouw M.S. Schorfhaar 
Mevrouw E.M. Hol;  
4. De volgende personen te benoemen als (plv.) 
voorzitter van de Kamer Jeugd en Zorg van de 
commissie voor de bezwaarschriften: 
Mevrouw W.G.T.M. Leusenkamp 
De heer J.E.M. Bannenberg; 
5. De volgende personen te benoemen als lid van 
de Personeelskamer van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
De heer. D.P. Claasen 
Mevrouw K.I. Meijering 
De heer O.D.H. van Hecke 
De heer G.H.M. Flinkers 

Mevrouw C.E. Wolf;  
6. De volgende personen te benoemen als (plv.) 
voorzitter van de Personeelskamer van de 
commissie voor de bezwaarschriften:  
Mevrouw K.I. Meijering 
Mevrouw C.E. Wolf. 
 

23-1-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

B07 2181766 - Benoemen 
functionaris 
gegevensbescherming en 
vaststellen statuut voor 
de FG 

1. De heer  E.H.J. Altena m.i.v. 1 mei 2018 te 
benoemen als Functionaris Gegevensbescherming 
(FG) als bedoeld in artikel 37 van de  Algemene 
Verordening gegevensbescherming (AVG).  
2. De benoeming aan te melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP )met behulp van bijgaand 
aanmeldingsformulier 
3. De FG aan te wijzen als toezichthouder in de zin 
van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht 
4. Bijgaand "Statuut Functionaris 
Gegevensbescherming van de gemeente Hengelo" 
vast te stellen. 
 

Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving moet er in de 
gemeente een Functionaris Gegevensbescherming (FG)  worden 
aangesteld. De FG is een onafhankelijke functionaris die er op 
toeziet dat de gemeente voldoet aan de privacy wetgeving. Verder 
is er een statuut vastgesteld waarin wordt beschreven  wat de 
taken en bevoegdheden van de FG zijn. 

Claudio 
Bruggink 

 
Aldus vastgesteld,  
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