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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 13 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. 

13-2-2018 A01 2186182 - Verordening 
'Tegemoetkoming 
onvermijdbaar medisch 
afval' 

De raad voor te stellen de "Verordening tegemoetkoming 
onvermijdbaar medisch afval gemeente Hengelo" vast te 
stellen 

Om te voorkomen dat bewoners als gevolg van onvermijdbaar medisch 
afval bij chronische ziekte met bovengemiddeld hoge afvalkosten te maken 
krijgen, is bij de invoering van Diftar per 1 januari 2012 door de raad 
besloten bewoners met een medische indicatie een financiële 
tegemoetkoming toe te kennen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 
incontinentie-, stoma- en dialysemateriaal.  
 
Sinds 2012 krijgen bewoners met veel medisch afval op basis van een 
besluit van het college een financiële tegemoetkoming. Met ingang van 
2018 wordt gewerkt met een door de raad vast te stellen ‘Verordening 
tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval’ en een bijbehorende 
uitvoeringsregeling, die nadat de verordening in werking is getreden door 
het college wordt vastgesteld. Het college stelt de raad daarom voor de 
Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval vast te stellen. 

Marcel Elferink 

13-2-2018 A02 2202665 - Informerende 
brief aan de Raad inzake 
Procesnotitie beschermd 
wonen en maatschappelijke 
opvang 

1. de procesnotitie 'Beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang' vast te stellen; 
2. de gemeenteraad hierover via bijgaande brief 
informeren; 
3. de Adviesraad en Wmo-cliëntraad hierover informeren 
via bijgaande brieven. 

De komende twee jaren staan de regiogemeenten (Borne, Dinkelland, 
Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal) 
voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
inhoudelijk door te ontwikkelen, te decentraliseren en toekomstbestendig te 
organiseren. VNG en het Rijk hebben daar bestuurlijke afspraken over 
gemaakt. Nu nog is centrumgemeente Enschede verantwoordelijk voor 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang, maar dat zal 
gedecentraliseerd worden naar elke gemeente afzonderlijk. Aanvankelijk 
was het de bedoeling dit in 2020 te realiseren, maar dit is inmiddels 
uitgesteld tot 2022. De regiogemeenten zullen samen optrekken in de 
voorbereiding. Samen hebben zij daarom een procesnotitie gemaakt, 
'Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang'. Het college van de 
gemeente Hengelo heeft hiervan kennisgenomen en informeert haar 
gemeenteraad en adviesraden hierover. 

 

13-2-2018 B01 2198348 - Raadsvragen over 
bouwwerkzaamheden 
Dalmeden Kern Zuid 

De vraag van de fractie van Pro Hengelo over de 
bouwwerkzaamheden in Dalmeden te beantwoorden met 
bijgevoegde brief. 

Een aantal bewoners van Dalmeden zijn niet tevreden over de voortgang 
van de bouwwerkzaamheden in Dalmeden en ervaren overlast als gevolg 
van de bouwwerkzaamheden. Dit is aanleiding voor de fractie van Pro 
Hengelo om hier vragen over te stellen. De vragen worden door het college 
van Burgemeester en Wethouders beantwoord in een brief aan de fractie 
van Pro Hengelo. 

Marcel Elferink 

13-2-2018 B02 2201480 - Hengelose 
Opschoondag zaterdag 24 
maart; Doet u mee?! 

Het college besluit de leden van de gemeenteraad en de 
fractievertegenwoordigers middels een brief uit te nodigen 
om zaterdagochtend 24 maart (Landelijke Opschoondag) 
mee te helpen met het opruimen van zwerfafval. 

Op zaterdag 24 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats. Tijdens deze 
dag wordt, ook in Hengelo, extra aandacht gevraagd voor (zwerf)afval. Het 
college roept raadsleden en fractievertegenwoordigers op om tijdens deze 
dag mee te helpen met het opruimen van zwerfafval in de stad. 

Marcel Elferink 

13-2-2018 B04 2179776 - Raadsvragen inz. 
buurtbon Bollenpracht 't 
Kotte 

De raadsvragen van de SP te beantwoorden middels 
bijgevoegde brief. 

De fractie van de SP heeft vragen gesteld over de afwijzing van een 
buurtbon voor 'Bollenpracht 't Kotte'.  De buurtbon is formeel op juiste 
gronden afgewezen. In onderling overleg tussen de initiatiefnemer, de 
gemeente en Gildebor is een alternatieve oplossing bedacht. De 

Marcel Elferink 
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initiatiefnemer mag met toestemming van de gemeente voor eigen rekening 
biologisch gekweekte bloembollen in gemeentegrond planten. 

13-2-2018 B06 2133509 - Concept 
Verordening Jeugdhulp 
gemeente Hengelo 2e 
wijziging 

1. de conceptverordening Jeugdhulp gemeente Hengelo 2e 
wijziging als concept vast te stellen; 
2. deze vervolgens ter advisering voor te leggen aan de 
adviesraad Sociaal Domein en;  
3. voor inspraak als bedoeld in de inspraakverordening vrij 
te geven voor Hengelose inwoners en overige 
belanghebbenden en de periode van inspraak te stellen op 
6 weken. 

In het najaar van 2014 heeft de gemeente Hengelo lokale wetgeving (de 
Verordening Jeugdhulp gemeente Hengelo en het Besluit jeugdhulp 
gemeente Hengelo) vastgesteld ter de uitvoering van de Jeugdwet 2015. 
Inmiddels is er drie jaar gewerkt met deze wetgeving en zijn er de eerste 
richtinggevende uitspraken van onder andere de Centrale Raad van Beroep. 
Op basis van deze uitspraken is de conclusie dat de gemeente Hengelo op 
de goede lijn zit in de  uitvoering van de Jeugdwet, maar dat het beleid op 
een aantal vlakken duidelijker en concreter moet worden gemaakt. Ook 
moet er een aantal (technische) wijzigingen worden aangebracht in de 
Verordening Jeugdhulp en de beleidsregels. De conceptverordening en 
beleidsregels worden nu ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken 
(van 21 februari 2018 tot en met 4 april 2018). Tevens wordt de adviesraad 
Sociaal Domein om advies gevraagd. 

Claudio Bruggink 

13-2-2018 B07 2194800 - Concept 
Beleidsregels Jeugdhulp 

1. de concept Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Hengelo 
vast te stellen; 
2. deze vervolgens ter advisering voor te leggen aan de 
Adviesraad Sociaal Domein en;  
3. voor inspraak als bedoeld in de inspraakverordening vrij 
te geven voor Hengelose inwoners en overige 
belanghebbenden en de periode van inspraak te stellen op 
6 weken. 

De beleidsregels jeugdhulp moeten aangepast worden zodat ze weer 
aansluiten bij de wijzigingen in de Verordening Jeugdhulp en de recente 
rechterlijke uitspraken. De concept Beleidsregels worden voor ter inzage 
gelegd zodat belanghebbenden en Hengelose inwoners hun zienswijzen 
hierop in kunnen dienen.  De belangrijkste wijziging in deze beleidsregels is 
dat alle regels die gebaseerd zijn op delegatie overgeheveld worden naar de 
Verordening Jeugdhulp, omdat de Centrale Raad vindt dat de gemeenteraad 
hierover moet beslissen. 

Claudio Bruggink 

13-2-2018 B08 2185860 - Ontbinding 
overeenkomst vervanging 
Willemschool 

aan te gaan met de stichting Scholengroep Primato de bij 
dit besluit behorende overeenkomst strekkende tot 
ontbinding van de overeenkomst tot vervanging van de 
Willemschool en eigendomsovergang schoolgebouw en erf 
uit 2011. 

Partijen hebben in 2011 een overeenkomst gesloten tot vervanging van de 
Willemschool in het kader van de herontwikkeling van het plangebied M-
kwadraat. Primato heeft zich daarbij verplicht om mee te werken aan de 
eigendomsovergang van het schoolgebouw zodra een vervangende 
basisschool gereed is.  Als gevolg van marktontwikkelingen zal het 
plangebied M-kwadraat een minder grootschalige invulling krijgen dan in 
2011 was voorzien.  Het schoolgebouw vormt niet langer een belemmering 
voor de herontwikkeling van het plangebied en kan op de huidige plek 
worden gehandhaafd.  De overeenkomst tot vervanging van de 
Willemschool kan daarom worden ontbonden. 

Mariska ten 
Heuw 

6-2-2018 
1 week 

niet 
openbaar  

A01 2201261 - Proces 
Kaderbrief 2019-
2022/Beleidsbegroting 
2019-2022 

Instemmen met de raadsbrief "Proces Kaderbrief 
2019-2022/Beleidsbegroting 2019-2022". 

De afgelopen periode hebben wij van verenigingen en instellingen 
uit de stad diverse keren de vraag gekregen hoe in dit 
verkiezingsjaar het proces rondom de Kadernota c.q. de 
Beleidsbegroting vorm wordt gegeven. Hierbij gaat het met name 
om de vraag wanneer nieuwe beleidswensen kunnen worden 
ingebracht. Dit was de aanleiding om nu al een procesvoorstel te 
doen over het bestuurlijk traject voor de Kaderbrief 2019-2022 en 
de Beleidsbegroting 2019-2022. Uit ervaring weten we dat in een 
verkiezingsjaar de reguliere procedure rondom de Kadernota niet 
haalbaar is. De gemeenteraadsverkiezingen zullen 21 maart a.s. 
plaatsvinden. Het is op dit moment de vraag hoelang de 
coalitievorming zal duren. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat het 
nieuwe college en de nieuwe raad aan zet zijn als het gaat over de 
besluitvorming van de Beleidsbegroting 2019-2022 en de 
voorbereiding ervan in een Kaderbrief.  
 
Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een 
beeldvormende politieke markt over de Kaderbrief 2019-2022 in 

Mariska ten 
Heuw 



Pagina 3 van 3 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

te plannen op 4 juli 2018. Geadviseerd wordt om hiervoor 
voldoende tijd in te ruimen op de agenda om met verschillende 
inwoners en organisaties vanuit de stad in gesprek te komen.  
Eerder dan 4 juli is ook niet mogelijk in verband met de (veelal) 
late verschijningsdatum van de meicirculaire 2018 van het 
gemeentefonds. De impact van deze meicirculaire is van wezenlijk 
belang voor de bepaling van het financieel meerjarenperspectief. 

6-2-2018 
1 week 

niet 
openbaar 

B04 2196469 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Parapluplan parkeren 
Hengelo 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Parapluplan parkeren Hengelo 
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0116-0201; 
2. het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan 
parkeren Hengelo gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage te leggen; 
3. de gemeenteraad hierover te informeren. 

In artikel 2.5.30 van de Bouwverordening was opgenomen dat 
voor het grondgebruik en functies voldoende parkeerplaatsen 
worden aangelegd.  
Op basis hiervan werden aanvragen om een omgevingsvergunning 
getoetst en hier wordt in de toelichting op bestemmingsplannen 
naar verwezen. Eind november 2014 is de grondslag in de 
Woningwet voor de stedenbouwkundige voorschriften in de 
bouwverordening vervallen. Hierin waren de gemeentelijke regels 
omtrent parkeren opgenomen. Sindsdien moeten gemeenten het 
beleid omtrent parkeren via het bestemmingsplan regelen. Daarbij 
geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2018. 

Het bestemmingsplan Parapluplan parkeren Hengelo beoogt de 
gemeentelijke Nota Autoparkeren in de meeste geldende 
bestemmingsplanen van Hengelo in te passen. 

Jan Bron 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


