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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 20 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. 

20-2-2018  A01 2185972 - Anterieure 
overeenkomst project 
herziening 
bestemmingsplan 
Nijhuisbinnenweg 16 

aan te gaan met de heer J.M.W. Harink en de heer 
T.B.C. Harink de bij dit besluit behorende 
anterieure overeenkomst, strekkende tot het 
vastleggen van afspraken m.b.t. de  herziening van 
het bestemmingsplan nabij de Nijhuisbinnenweg 16 
met het bijbehorende kostenverhaal. 

De heren J.M.W. Harink en T.B.C. Harink zijn gerechtigde tot erf 
en opstallen aan de Nijhuisbinnenweg 16. Op deze gronden zijn 
bouwwerken en verhardingen gerealiseerd. Het geldende 
bestemmingsplan laat enkele van de gerealiseerde bouwwerken 
en verhardingen niet toe. De heren Harink hebben afspraken  
gemaakt met de gemeente over de procedure voor een eventuele 
herziening van het bestemmingsplan en deze in een overeenkomst 
vastgelegd. De overeenkomst heeft alleen betrekking op de te 
volgen planologische procedure, het bijbehorende kostenverhaal 
en het verhaal van eventuele planschade. De uiteindelijke 
afweging om al of niet mee te werken aan de gevraagde 
herziening ligt bij de gemeenteraad. 

Mariska ten 
Heuw 

20-2-2018  A02 2210175 - Huisvesting 
Oyfo 

De raad met bijgevoegde brief te informeren over 
de "scenario's op hoofdlijnen" huisvesting Oyfo 

Oyfo wil graag een nieuw en innovatief concept van 1 warenhuis 
voor cultuur, muziek en techniek met nieuw aanbod realiseren. 
Dat kan alleen als alle onderdelen van Oyfo gezamenlijk 
gehuisvest worden onder 1 dak. Met dit concept wil Oyfo en 
nieuw, innovatief en op ook financieel op de toekomst voorbereide 
organisatie zijn.  
De gemeenteraad heeft daar in 2016 over besloten dat dat geheel 
past in de door de raad vastgestelde cultuurnota en daarvoor ook 
geld voor gereserveerd. 
In december 2017 werd echter duidelijk dat de investeringen voor 
de huisvesting van Oyfo in de gebouwen van het 
Hazemeijerterrein hoger uitvallen dan oorspronkelijk werd 
aangenomen.  
De gemeente heeft samen met Oyfo onderzocht hoe verder te 
gaan. In een brief aan de raad heeft het college van B&W daarvan 
verslag gedaan. Het college hecht, samen met Oyfo aan een snelle 
realisatie van het plan en adviseert daarom zich vooralsnog te 
concentreren op de twee lokaties die op relatief korte termijn 
realiseerbaar zijn, te weten het Hazemijerterrein en het 
dikkerscomplex aan de industriestraat. 

Claudio 
Bruggink 

20-2-2018  A03 2209280 - Vorming 
bovenstedelijk 
poppodium Enschede en 
Hengelo 

1. Kennisnemen van de oprichting  per 1 maart 
2018 van een bovenstedelijk poppodium van 
Enschede en Hengelo en voor Twente en 
kennisnemen van: 
a. de concept akte van oprichting van Stichting 
Poppodium Twente [PPT] 
b. het besturingsmodel van Stichting PPT 
c. het profiel, de samenstelling en de benoeming 
van de raad van toezicht van Stichting PPT 

De colleges van B en W van Enschede en Hengelo hebben 
gezamenlijk een historisch besluit genomen. Zij hebben ingestemd 
met de vorming van een bovenstedelijk poppodium voor 
Enschede, Hengelo én Twente en met het activiteitenplan 2018-
2021 van het bovenstedelijk poppodium. 2018 is een 
overgangsjaar waarin nog een aantal stappen moet worden gezet 
om een sterk fundament te leggen voor de toekomst. 

Claudio 
Bruggink 
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d. de benoeming van de directeur-bestuurder tot 1 
september 2019 van Stichting PPT. 
2. Instemmen met het voorgelegde activiteitenplan 
van het bovenstedelijk poppodium, in beginsel voor 
de periode 2018 tot en met 2021. 
3. Toestemming verlenen aan het bestuur van 
Stichting Metropool om voor 1 maart 2018 een 
statutenwijziging door te voeren conform de 
concept akte van statutenwijziging van Stichting 
Metropool en daarmee toestemming verlenen aan 
Stichting Metropool om een dochterstichting te 
worden van Stichting PPT. 
4. Instemmen met de benoeming van 2018 tot 
overgangsjaar m.b.t. het bovenstedelijk 
poppodium en hierover bestuurlijke afspraken 
vastleggen tussen de colleges van B en W van 
Enschede en Hengelo. 
5. De gemeenteraad informeren over dit besluit 
met bijgevoegde brief. 

20-2-2018  B02 2166301 - Raadsvragen 
over kosten van de 
promotiecampagne ’Bye 
bye bak’, de voedselfiets 
en de grijze bak 

De vragen van Lokaal Hengelo en Lid van Veen 
conform bijgevoegde brief, met bijgevoegde bijlage 
beantwoorden. 

Lokaal Hengelo en Lid Van Veen hebben vragen gesteld over de 
kosten van de promotiecampagne 'Bye Bye bak', de voedselfiets 
en de grijze bak. 
Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord. 

Marcel Elferink 

20-2-2018  B05 2206914 - 
Budgetoverheveling 
2017 

De raad voorstellen budgetten 2017 tot een totaal 
bedrag van € 753.724 over te hevelen naar de 
begroting 2018. 

Een aantal budgetten van de begroting 2017 is om uiteenlopende 
redenen niet besteed in het jaar zelf. Omdat de geplande 
activiteiten wel moeten worden uitgevoerd, maar niet zijn 
verwerkt in de huidige begroting, worden deze budgetten 
overgeheveld naar de begroting 2018. Hiervoor is een besluit van 
de raad noodzakelijk. 

Mariska ten 
Heuw 

20-2-2018  B06 2199585 - Extra gelden 
toezicht en handhaving 
kinderopvang 

De in de septembercirculaire extra beschikbaar 
gestelde middelen voor toezicht en handhaving 
kinderopvang toe te voegen aan begrotingspost nr 
66501002 handhaving kinderopvang. 

Alle kinderopvanglocaties en gastouderbureaus in Hengelo krijgen 
jaarlijks bezoek van de toezichthouder van de GGD. De gemeente 
is wettelijke verplicht om alle locaties jaarlijks door de GGD te 
laten inspecteren. De inspectiekosten van de GGD gaan met 
ingang van 1 januari 2018 stijgen. Met ingang van 1 januari 2018 
wijzigt ook de wet- en regelgeving van de kinderopvang. De 
implementatie hiervan brengt de GGD ook in rekening bij de 
gemeente. Door de tarievenstijging van de GGD en de wijzigingen 
in de Wet kinderopvang stijgen de kosten voor de handhaving 
kinderopvang. 

Claudio 
Bruggink 

20-2-2018  B07 2207681 - Informerende 

brief aan de Raad inzake 
Ondertussen074 

Het college besluit: 

De raad per brief te informeren over 
Ondertussen074 . 

 Claudio 

Bruggink 

20-2-2018  B08 2195466 - 1e wijziging 
Beleidsregels 
maatschappelijke 
ondersteuning 2018 

1. de Beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning 1e wijziging vast te stellen; 
2. de Adviesraad sociaal domein hierover per brief 
te informeren 

In de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning staat 
uitgewerkt welk beleid de gemeente Hengelo voert voor 
voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Huishoudelijke ondersteuning is een van de 
vele voorzieningen Wmo. Met ingang van 1 januari 2018 is de 
voorziening Huishoudelijke ondersteuning opnieuw ingekocht en 
heeft de gemeente overeenkomsten gesloten met zorgaanbieders. 

Jan Bron 
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De voorzieningen die de gemeente ingekocht heeft verschillen op 
bepaalde onderdelen van de voorzieningen die voor 1 januari 
ingekocht waren. Zo is de voorziening huishoudelijke 
ondersteuning basis uitgebreid met de wasverzorging en het 
ramen lappen aan de binnenkant. De voorziening huishoudelijke 
ondersteuning plus bestaat in die vorm niet meer en is nu 
onderverdeeld in verschillende modules, zoals bijvoorbeeld de 
module extra hygiëne. Deze nieuwe voorzieningen worden nu 
uitgewerkt in de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 1e 
wijziging. Verder is de beschrijving van het resultaat 
ondersteuning zelfstandig leven op een paar kleine punten 
aangepast, zodat het onderscheid tussen de niveaus I en II 
duidelijker is. 

20-2-2018  B09 2209150 - 
Grondprijzennotitie 
Gemeente Hengelo 2018 

het college besluit; 
1. De "Grondprijzennotitie Gemeente Hengelo 
2018" vast te stellen waarbij de grondprijzen 
gehanteerd worden per 1 januari 2018.  
2. De "Grondprijzennotitie Gemeente Hengelo 

2018" ter kennisname te brengen van de 
gemeenteraad. 

Jaarlijks worden door het college de te hanteren uitgifteprijzen 
vastgesteld. Het gaat hierbij om de grondprijzen voor bouwgrond 
voor de woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren, commerciële 
en niet commerciële voorzieningen en snippergroen. 

Mariska ten 
Heuw 

20-2-2018  B10 2207688 - Raadsvragen 
BurgerBelangen over 
afgewaaide folie 
grondopslag Wethouder 
Kampstraat 

De vragen van de fractie van Burger Belangen over 
de gronddepots in de Kanaalzone beantwoorden 
met bijgevoegde brief 

De fractie van Burger Belangen heeft vragen gesteld over 
gronddepots in de Kanaalzone in het plangebied Hart van Zuid. In 
de bijgevoegde brief wordt op de vragen van Burger Belangen een 
antwoord gegeven. 

Jan Bron 

20-2-2018  B12 2206322 - 
Uitvoeringsagenda 
Programma Nieuwe 
Energie Hengelo 2018 

1. De Uitvoeringsagenda Programma Nieuwe 
Energie Hengelo 2018 goed te keuren. 
2. De Raad informeren middels bijgaande brief. 

De gemeente Hengelo heeft voor de energietransitie een 
uitvoeringsagenda opgesteld. Deze agenda met 10 onderwerpen 
geeft aan waar het komende  jaar aan gewerkt zal worden en wat 
de stand van zaken is. 

Marcel Elferink 

20-2-2018  B13 2208849 - Reactie op 
motie m.b.t. het 
verhogen van de 
parkeertarieven van het 
ZGT 

De gemeenteraad te informeren over de reactie 
van de Raad van Bestuur ZGT op de motie ‘Protest 
tegen verhoging parkeertarieven ZGT’, middels 
bijgevoegde brief 

Op 8 februari 2018 heeft het college een reactie ontvangen van de 
Raad van Bestuur ZGT op de motie  ‘Protest tegen verhoging 
parkeertarieven ZGT’. Middels een brief informeert het college de 
gemeenteraad. 

Jan Bron 

20-2-2018  B14 2209950 - Ontwerp-
verklaring van geen 
bedenkingen DEC-Noord 
Langelermaatweg nabij 
13 O-2017-0800 

- De raad voor te stellen op grond van artikel 2.27 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
juncto artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht 
een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af 
te geven met betrekking tot de 
omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
installatiegebouw (DEC Noord) nabij de 
Langelermaatweg 13; 
- De raad voor te stellen indien er geen zienswijzen 
worden ingediend, een definitieve verklaring van 
geen bedenkingen af te geven; 
- De raad voor te stellen op grond van artikel 6.12, 
tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening geen 
exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal 
van de kosten van de grondexploitatie anderszins 
verzekerd is. 

Op 28 december 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend voor het realiseren van een installatiegebouw (DEC 
Noord) nabij de Langelermaatweg 13. Het plan past niet in het 
geldende bestemmingsplan. DEC Noord is een belangrijk 
onderdeel van het warmtenet. 
 
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat, dat 
het college in bepaalde gevallen van het bestemmingsplan af mag 
wijken. Het plan moet dan zijn voorzien van een goede ruimtelijke 
onderbouwing en de gemeenteraad moet een verklaring van geen 
bedenkingen hebben afgegeven. Vóór het opstellen van het 
ontwerp-besluit moet een ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen worden afgegeven. Belanghebbenden kunnen 
gedurende 6 weken op afspraak de ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen en de overige stukken inzien bij de afdeling Ruimte 
en Bouwen. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden 

Marcel Elferink 
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ingediend. Na afweging van eventueel ingediende zienswijzen zal 
een definitief besluit worden genomen op de aanvraag 
omgevingsvergunning. 

13-2-2018 
1 week 

niet 
openbaar 

B05 2205826 - 
RMC/leerplichtverslag 
schooljaar 2016-2017 

1. vaststellen van het RMC/leerplichtverslag 
schooljaar 2016-2017 
2. het RMC/leerplichtverslag schooljaar 2016-2017 
ter kennisname aan de raad te sturen met 
bijgaande begeleidende brief 

Het college heeft het leerplichtverslag over het schooljaar 2016-
2017 vastgesteld. Uit het verslag blijkt dat het aantal meldingen 
van verzuim in Hengelo ten opzichte van het schooljaar daarvoor 
is gedaald. Het percentage verzuim was in het schooljaar 2016-
2017 2%. Vorig schooljaar was dit 2,6%. In schooljaar 2016-2017 
is de verzuimregistratie aangepast, het overige verzuim moet nu 
ook via het verzuimloket gemeld worden. Daarnaast is het in het 
basisonderwijs helemaal nieuw dat alle verzuim via het 
verzuimloket van DUO gemeld wordt. Verder wordt er meer aan 
preventie gedaan, waardoor de meldingen afnemen. Op bijna alle 
scholen is een verzuimspreekuur. Het aantal nieuw gemelde 
voortijdig schoolverlaters is in het schooljaar 2016-2017 
toegenomen ten opzichte van vorig schooljaar. De stijging valt 
mogelijk te verklaren doordat scholen uitval beter melden. 
Daarnaast is de arbeidsmarkt aangetrokken waardoor jongeren 

makkelijker een baan vinden en eerder stoppen met school. 

Claudio 
Bruggink 

13-2-2018 
1 week 

niet 
openbaar 

B10 2181874 - Gewijzigd 
vaststellen 
bestemmingsplan 
Dalmeden 2017 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de behandeling van de 
vooroverlegreacties, zoals verwoord in het ‘Verslag 
vooroverleg ontwerpbestemmingsplan Dalmeden 
2017; 
2. in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de ‘Nota 
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Dalmeden 
2017’, dat deel uitmaakt van dit besluit; 
3. in het ontwerpbestemmingsplan Dalmeden 
2017, de wijzigingen aan te brengen, zoals deze 
zijn opgenomen in de ‘Staat van wijzigingen 
bestemmingsplan Dalmeden 2017’ dat deel uit 
maakt van dit besluit;  
4. het bestemmingsplan Dalmeden 2017 (met 
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0109-0301, 
getekend op de ondergrond 
NL.IMRO.0164.BP0109.dgn) gewijzigd vast te 
stellen; 
5. na de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Dalmeden 2017, Gedeputeerde 
Staten van de provincie Overijssel te verzoeken het 
besluit eerder dan zes weken na vaststelling 
bekend te mogen maken;  
6. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Dalmeden 2017. 

Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Om deze 
reden wordt het bestemmingsplan Dalmeden uit 2008 
geactualiseerd. Het plangebied Dalmeden 2017 is gelegen in het 
noorden van de gemeente Hengelo en wordt globaal begrensd 
door de Slangenbeek, de Dalmedenweg en de Beneluxlaan. 
 
Over het ontwerpbestemmingsplan Dalmeden 2017 is vooroverleg 
gepleegd met de provincie en andere overleginstanties. Van het 
vooroverleg is het "Verslag vooroverleg voorontwerp 
bestemmingsplan Dalmeden 2017"opgesteld. Dit verslag is als 
bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan Dalmeden 2017 heeft gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. In de 
'Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Dalmeden 2017', die 
als bijlage in het bestemmingplan Dalmeden 2017 is opgenomen, 
is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord.  
Naar aanleiding van zienswijzen wordt voorgesteld paragraaf 1.3 
Vigerende bestemmingsplannen van de toelichting aan te vullen 
met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State over het bestemmingsplan Dalmeden. Tevens 
wordt voorgesteld paragraaf 4.4.1 Bedrijven en milieuzonering 
nader te motiveren ten aanzien van bedrijven in de omgeving van 
het plangebied. Voor het overige wordt voorgesteld de zienswijzen 
ongegrond te verklaren. Ambtshalve worden enkele wijzigingen 
voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de 'Staat van 
wijzigingen bestemmingsplan Dalmeden 2017'. 

Marcel Elferink 

 
Aldus vastgesteld,  
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