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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 6 februari 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. 

6-2-2018 A02 2201675 - Beleidsplan 
2018-2021 Schouwburg 
Hengelo 

1. Kennisnemen van het Beleidsplan 2018-2021 
van Schouwburg Hengelo. 
2. In bijgevoegde uitgaande brief een visie geven 
op het beleidsplan van de schouwburg. 
3. Raad via bijgevoegde brief informeren. 

Het college van B en W heeft een brief gestuurd naar Schouwburg 
Hengelo. Daarin geeft het college zijn visie op het beleidsplan 
2018-2021 van de schouwburg. 

Claudio 
Bruggink 

6-2-2018 A04 2204432 - Rapportage 
Verbeterplan, 
actualisering 
bestemmingsplannen en 

voorbereidingen 
Omgevingswet 

De raad via bijgevoegde brief en rapportages 
informeren  over de voortgang van het 
Verbeterplan keten ruimtelijke ordening, 
actualiseren van bestemmingsplannen, 

voorbereidingen Omgevingswet en 
organisatieontwikkeling. 

De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de 
maatregelen om de kwaliteit van het werk in de keten van 
ruimtelijke ordening te verbeteren, over de voortgang in het 
actualiseren van bestemmingsplannen en de voorbereiding voor 

de implementatie van de Omgevingswet. Over de gehele linie zijn 
de meest maatregelen genomen of in werking gezet. 
Op 1 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het 
afschaffen van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen. 
Daarmee is voor gemeenten het risico geminimaliseerd en is de 
weg vrij om capaciteit vrij te maken voor de invoering van de 
Omgevingswet. 

Marcel Elferink 

6-2-2018 A06 2175628 - Raadsvragen 
over bouwdeel 1 
voormalige MTS 

- de door GroenLinks gestelde raadsvraag inzake 
bouwdeel 1 van de voormalige UTS/MTS te 
beantwoorden middels bijgaande brief. 

Het college heeft de raadsvraag van GroenLinks inzake bouwdeel 
1 van de voormalige UTS/MTS beantwoord. Een tijdelijke invulling 
van bouwdeel 1 moet bijdragen aan de ontwikkeling van WTC 
Businessdistrict conform de ambitie die is vastgelegd in het door 
de gemeenteraad vastgestelde masterplan Hart van Zuid. 

Marcel Elferink 

6-2-2018 B01 2201276 - Besluit 
naamgeving diverse 
straten Dalmeden en 
Isaäc da Costastraat 

Het college besluit: 
- In het plan Dalmeden te noemen: Dalpad 
(straatcode 1913), zonder onderschrift: het fiets- / 
voetpad vanaf de Weerribben tot aan de 
Hemmelhorstweg. Eén en ander zoals aangegeven 
op tekeningnummer 41214; 
- Te noemen: Hollands Diep (straatcode 3745), 
onderschrift: ‘Nederlands nat natuurgebied’: het 
verlengde van het Hollands Diep tot aan de 
Hagestein. In het deelplan Meander Zuid te 
noemen: Borgharen (straatcode 1376), 
onderschrift ‘Waterstandsmeetpunt aan de Maas’, 
Elsloo (straatcode 2463), onderschrift 
‘Waterstandsmeetpunt aan de Maas’, Grevenbicht 
(straatcode 3107); onderschrift 
‘Waterstandsmeetpunt aan de Maas’, Linne 
(straatcode 5194), onderschrift 
‘Waterstandsmeetpunt aan de Maas’, Belfeld 

(straatcode 882), onderschrift 
‘Waterstandsmeetpunt aan de Maas’, Grave 

In verband met de ontwikkeling van een aantal gebieden wordt 
voorgesteld namen vast te stellen voor de nieuw aan te leggen 
straten. In het plan Dalmeden zijn de nieuw aan te leggen wegen 
benoemd en is de nieuwe woonstraat nabij de Isaäc da 
Costastraat benoemt. 

Marcel Elferink 
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(straatcode 3094), onderschrift 
‘Waterstandsmeetpunt aan de Maas’. Eén en ander 
zoals aangegeven op tekeningnummer 41213. 
- De nieuwe woonstraat vanaf de Isaäc da 
Costastraat nabij de Staringstraat en de P.C. 
Hooftlaan te noemen: Isaäc da Costastraat 
(straatcode 1870), onderschrift ‘Dichter (1798 – 
1860). Eén en ander zoals aangegeven op 
tekeningnummer 41215. 

6-2-2018 B02 2001992 - 
Subsidieverlening en 
subsidievaststelling 
bodemsanering 
Deurningerstraat 92 t/m 
236 

1. Een subsidie van € 11.773,56 toe te kennen 
voor de bodemsanering voor de rioolvervanging en 
herinrichting van de Deurningerstraat 92 t/m 236;  
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 besluit het college om een subsidie toe te kennen aan het 
project rioolvervanging en herinrichting Deurningerstraat 92 t/m 
236. Deze subsidie betreft 25 procent van de werkelijke 
saneringskosten en bedraagt €11.773,56. 

Marcel Elferink 

6-2-2018 B03 1065377 - Aanvraag 
subsidie asbestsanering 
rondom vijver bij het 
FBK stadion 

1. Een subsidie van € 117.370,60 toe te kennen 
voor de bodemsanering van Sports Centre 
Hengelo;  
2. deze subsidie te dekken door een onttrekking 
aan de reserve bodemsanering; 
3. de bijdrage overeenkomstig bijgevoegde 
begrotingswijziging te verwerken. 

De gemeenteraad heeft besloten een deel van de kosten van het 
project Sports Centre Hengelo te dekken vanuit de reserve 
bodemsanering. Dit betreft een bijdrage op grond van de 
Beleidsregel subsidieregeling bodemsanering Hengelo. Op basis 
van de uitgevoerde werkzaamheden bedraagt het subsidiebedrag 
€ 117.370,60. 

Marcel Elferink 

6-2-2018 B05 2196117 - Raadsvragen 
over verhoging 
parkeertarieven ZGT 

De vragen van de fractie SP over de verhoging van 
de parkeertarieven bij de ziekenhuizen van ZGT, te 
beantwoorden middels bijgevoegde brief. 

De fractie van SP heeft vragen gesteld over de verhoging van de 
parkeertarieven bij de ziekenhuizen van ZGT. Het college heeft in 
het gesprek van 24 januari 2018 de Raad van Bestuur ZGT 
verzocht de tariefsverhoging terug te draaien of te verminderen. 

Jan Bron 

6-2-2018 B06 2196074 - Raadsvragen 
over buitensporige 
verhoging 
parkeertarieven ZGT 

De vragen van de fractie Lokaal Hengelo over de 
verhoging van de parkeertarieven bij de 
ziekenhuizen van ZGT, te beantwoorden middels 
bijgevoegde brief. 

De fractie van Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over de 
verhoging van de parkeertarieven bij de ziekenhuizen van ZGT. 
Het college heeft in het gesprek van 24 januari 2018 de Raad van 
Bestuur ZGT verzocht de tariefsverhoging terug te draaien of te 
verminderen. De Raad van Bestuur ZGT heeft in het gesprek 
verteld dat de kosten van parkeren oplopen en dat de verhoging 
nodig is om de kosten te dekken. Zonder een tariefsverhoging 
gaat parkeren ten koste van de zorg. 

Jan Bron 

6-2-2018 B07 2087487 - Verlengen 
uitvoeringsperiode 
Project PS545 
Gamechange Karavaan 

1. TriMotion BV te Hengelo toestemming verlenen 
om het project Gamechange Karavaan onder 
gelijkblijvende subsidievoorwaarden met een half 
jaar te verlengen tot en met 30 juni 2018; 
2. TriMotion BV informeren middels bijgaande 
brief;  
3. de beheerorganisatie van de Ontwikkelagenda 
Netwerkstad  informeren middels toezending van 
een kopie van dit besluit. 

De gemeente Hengelo gaat akkoord met verzoek van TriMotion BV 
te Hengelo om de uitvoeringsperiode van het project Gamechange 
Karavaan met een half jaar te verlengen. 

Marcel Elferink 

6-2-2018 B08 2156846 - Aankoop 
kiosk Enschedestraat 4A 
van de heren A. 
Makhitarian en G. 
Mkhitaryan. 

Het recht van opstal en de kiosk Enschedesestraat 
4A aan te kopen onder de voorwaarden en 
bepalingen zoals overeengekomen in de 
koopovereenkomst en de aanvulling op de 
koopovereenkomst. 
De kosten van verwerving inclusief bijkomende 

De aankoop van de kiosk Enschedesestraat 4A is rond. De kiosk 
zal binnenkort verdwijnen uit het straatbeeld. Hierdoor ontstaat er 
ruimte voor de herinrichting van de Enschedesestraat en het 
faciliteren van de woensdag- en zaterdagmarkt en de kermis 
indien dit nodig is bijvoorbeeld vanwege de herinrichting van de 
markt. 

Marcel Elferink 
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kosten komen ten laste van het uitvoeringskrediet 
Enschedesestraat. 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


