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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 13 maart 2018 
 

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

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

13-3-2018  A01 2212808 - 
Heroverweging 
normvergoeding 
nieuwbouw en aanvraag 
voorbereidingskrediet 

- Een bedrag beschikbaar stellen van € 250.000,- 
ten behoeve van de kosten voor het maken van 
een bouwplan en begroting. Dit bedrag maakt 
onderdeel uit van het reeds beschikbaar gestelde 
krediet voor de nieuwbouw van het VSO.  
- De brief van Attendiz via bijgevoegde brief te 
beantwoorden. 

Na besluitvorming in juli 2017 over de nieuwbouw voor het VSO is 
Stichting Attendiz voortvarend van start gegaan met de 
planvorming voor de bouw van een nieuwe school. Tijdens de 
uitwerking van het Programma van Eisen is gebleken dat het 
beschikbaar gestelde krediet op basis van de VNG 
normvergoeding niet toereikend is om een nieuwe school te 
realiseren. Stichting Attendiz verzoekt de gemeente de 
normvergoeding aan te passen en wil tegelijkertijd verder met het 
maken van een bouwplan en begroting. Het college heeft een 
bedrag beschikbaar gesteld ten behoeve van de kosten voor het 
maken van een bouwplan en begroting. 
 

Claudio 
Bruggink 

13-3-2018  A04 2218961 - Raadsbrief 
naar aanleiding van 
artikel Tubantia over 
invorderingen bijstand 
 

Voorstel aan het college akkoord te gaan met de 
inhoud van de brief en deze te verzenden aan de 
gemeenteraad. 

In de Tubantia van 12 maart heeft een artikel gestaan over de 
hoogte van onterecht verstrekte bijstandsuitkeringen van 
gemeenten in Twente en de Achterhoek. Het college van B&W 
heeft de raad geïnformeerd over hoe het in Hengelo er voor staat. 

Mariska ten 
Heuw 

13-3-2018  B01 2206115 - Raadsvragen 
inkoop duurzame groene 
stroom 

De raadsvragen van GroenLinks inzake inkoop 
duurzame groene stroom te beantwoorden 
overeenkomstig de voorgelegde brief. 

In van de uitzending van zondag 4 februari van Zondag met 
Lubach werd stilgestaan bij de duurzaamheid van de groene 
stroom die door huishoudens in Nederland gebruikt wordt. 69% 
van de huishoudens in Nederland gebruikt groene stroom, maar 
daarvan is slechts 21% echt duurzaam opgewekt met wind- en 
zonne-energie.  Het overige deel wordt niet echt duurzaam 
opgewekt met bijvoorbeeld waterkrachtcertificaten uit Noorwegen 
(die een overschot hebben) en biomassa van versnipperde bomen 
uit Amerika. 
Naar aanleiding van deze uitzending heeft GroenLinks een aantal 
raadsvragen gesteld. In bijgaande brief is verder toegelicht dat de 
groene stroom die door Greenchoice aan de gemeente Hengelo 
wordt geleverd als bron Nederlandse biomassa heeft. 
 

Marcel Elferink 

13-3-2018  B03 2212760 - Raadsvragen 
over bouwmateriaal Laan 
Hart van Zuid 

De vragen van de fractie van de PvdA over opslag 
van materialen en puin op het terrein ten zuiden 
van het winkelcentrum Hart van Zuid 
beantwoorden met bijgevoegde brief 

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over opslag van 
materialen en puin op het terrein ten zuiden van het 
winkelcentrum Hart van Zuid. In de bijgevoegde brief wordt op de 
vragen van de PvdA een antwoord gegeven. 
 
 
 
 

 
 

Jan Bron 
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13-3-2018  B04 2210077 - Definitieve 
Evaluatie beleidsnota 
'Met Respect ..."; 
Beleidsplan Jeugd(zorg), 
Wmo en Participatie. 

Het college van B&W besluit:  
1. De evaluatie "Evaluatie en doorontwikkeling 
sociaal domein" vast te stellen. 
2. De evaluatie met begeleidende brief en 
klantreizen ter informatie aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

In 2015 kregen we er als gemeente veel taken bij, door 
veranderingen in de Jeugdhulp, de Wmo en Participatiewet. 
Samen met anderen hebben we heel hard gewerkt om die 
overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. In oktober 2014 is 
hiervoor in de beleidsnota “Met respect… op weg naar een nieuw 
stelsel voor maatschappelijke ondersteuning” vastgesteld. Eind 
2017 is deze beleidsnota op hoofdlijnen geëvalueerd, met het 
zwaartepunt op de vraag wat de dienstverlening op het gebied van 
Wmo, Jeugdzorg en Participatie nu echt betekent voor de 
Hengeloërs met een ondersteuningsvraag. Ook is gekeken naar 
toekomstige aandachtspunten voor verdere ontwikkeling van de 
uitvoering in het sociale domein. De resultaten vormden de 
centrale onderdelen voor een conferentie op 1 februari 2018. Bij 
deze conferentie waren gemeenteraadsleden,  cliëntenraden, 
adviesraad sociaal domein, zorgaanbieders en professionals, 
inwoners en andere belangstellenden aanwezig. Samen hebben 
we gekeken naar verschillende onderwerpen die spelen binnen het 
sociaal domein. Hoe worden deze onderwerpen ervaren in de 
praktijk? En welke aandachtspunten zien de deelnemers voor de 
toekomst? De opbrengsten van deze conferentie zijn vervolgens 
verwerkt in de concept-evaluatie, waarmee de definitieve 
evaluatie tot stand is gekomen. Deze evaluatie vormt de basis 
voor de verdere doorontwikkeling van onze dienstverlening in het 
sociaal domein voor de komende jaren. Hierbij kijken we samen 
met inwoners naar wat nodig is, staan we niet voor, maar naast 
Hengeloërs, en luisteren we waar behoefte aan is. 

Mariska ten 
Heuw 

13-3-2018  B05 2207724 - Raadsvragen 
LokaalHengelo inzake 
uitgifte grote bouwkavels 
en gevolgen daarvan 
 

De vragen van LokaalHengelo over de grote 
bouwkavels en de gevolgen daarvan, te 
beantwoorden middels bijgevoegde brief. 

De fractie LokaalHengelo heeft vragen gesteld over de grote 
bouwkavels en de gevolgen daarvan.  
Deze vragen worden per brief beantwoord. 

Marcel Elferink 

13-3-2018  B06 2208117 - Ruiling van 
grond met Enexis 
Netbeheer B.V. ten 
behoeve van de F-35, 
deeltracé, Grobbenweg-
Weideweg 

In te stemmen met aankoop van een strook grond 
ter grootte van 134 m2, kadastraal bekend als 
gemeente Hengelo, sectie A, perceelnummer 5187 
(gedeeltelijk) onder voorwaarden en bepalingen 
zoals op genomen in ruilovereenkomst.  
De kosten van aankoop en uitvoering van 
werkzaamheden door Enexis Netbeheer B.V. ad. € 
54.730,= komen ten laste het project fietssnelweg 
F-35 Hengelo -Borne, deel 2. 
In te stemmen met verkoop van 285 m2 grond 
kadastraal bekend als gemeente Hengelo, sectie E, 
perceelnummer 2688 (gedeeltelijk)  aan de 
Diamantstraat hoek Boekeloseweg aan Enexis 
Netbeheer B.V. voor het oprichten van een 
schakelstation. 
De verkoopopbrengst komt ten gunste van NIEGG 
gronden. 
De begroting via een verzamelwijziging aanpassen. 
 

Op het inmiddels gerealiseerde tracé van de fietssnelweg vanaf 
het station Borne tot aan de Grobbenweg in Hengelo komt het 
vervolgtraject tot aan de Weideweg. Om het deel vanaf de 
Grobbenweg tot aan de Weideweg te kunne realiseren is het  
nodig om een aantal percelen grond in eigendom te verwerven. 
Met de aankoop van deze 134 m2 grond komt er een deel van het 
tracé in eigendom van de gemeente. 

Jan Bron 
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13-3-2018  B07 2200962 - Addendum 
beheerovereenkomst 
met SPV Hengelo B.V. 
m.b.t. 
vennootschapsbelasting 

In te stemmen met het addendum (bijlage 2) bij 
de beheerovereenkomst. 

De afspraken die SPV Hengelo B.V., de provincie Overijssel en de 
gemeente Hengelo hebben gemaakt over een 
terugbetalingsverplichting van een subsidie voor de verplaatsing 
van Stork Thermeq, worden gewijzigd zodat in de geest van de 
oorspronkelijke afspraken gehandeld kan worden, ondanks het 
opheffen van de vrijstelling van het betalen van 
vennootschapsbelasting door overheidsdeelnemingen. 
 

Jan Bron 

13-3-2018  B08 2206097 - Raadsvragen 
burgerparticipatie Right 
to Challenge 
 

De raadsvragen van Lokaal Hengelo over 
burgerparticipatie beantwoorden via bijgaande 
brief 

Op 5 februari jl. heeft Lokaal Hengelo vragen gesteld over 
burgerparticipatie. Met bijgaande brief geeft het college antwoord 
op deze vragen. 

Sander 
Schelberg 

6-3-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

B04 2206152 - 
Kredietaanvraag 
Industrieplein 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
Een krediet ter beschikking te stellen van € 
1.880.000 voor de herinrichting van het 
Industrieplein waarbinnen een skatepark 
gerealiseerd wordt. 

Gemeente Hengelo heeft plannen om het Industrieplein aan de 
zuidzijde van het Station opnieuw in te richten. Samen met het 
Waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel, Skatelab, NS en 
Pro-Rail worden deze plannen voorbereid.  
Het plein is een belangrijke entree voor de binnenstad die een 
hoogwaardige inrichting moet krijgen en een vernieuwde 
uitstraling die past bij een internationaal vestigingsmilieu in het 
WTC Businessdistrict. Op het plein wordt het water beleefbaar en 
zichtbaar gemaakt en komt een skatevoorziening. Dit in een 
parkachtige omgeving met groen waar het prettig verblijven is.  
Ook moeten de functies die passen bij een stationsomgeving 
terugkomen zoals de taxistandplaatsen, kiss and ride, 
invalidenparkeerplaatsen, en fietsparkeren.  
Om de plannen uit te kunnen voeren wordt de raad voorgesteld 
een krediet beschikbaar te stellen. De financiële middelen zijn als 
stelpost opgenomen in de gemeentelijke begroting. 

Jan Bron 

6-3-2018   
1 week 

niet 
openbaar 

B05 2200528 - Aanvraag 
subsidie 2018 Hengelo 
Promotie 

Het college besluit: 
1. Stichting Bureau Hengelo een subsidie toe te 
kennen van € 376.283,- voor het jaar 2018 op 
grond van artikel 2, lid 1, sub f van de Algemene 
Subsidieverordening.  
2. Stichting Bureau Hengelo met de bijgevoegde 
beschikking op de hoogte te stellen van het besluit 

Bureau Hengelo richt zich op een drietal hoofdtaken:  
-het uitvoeren van citymarketing; 
- het agenderen, promoten en ondersteunen van evenementen; 
- in regionale samenwerking verstrekken van toeristische 
informatie en het ontwikkelen van toeristische producten.  
Voor deze activiteiten ontvangt Bureau Hengelo voor 2018 een 
subsidie van € 376.283,- van de gemeente Hengelo. Voor 2018 
heeft Bureau Hengelo minder budget beschikbaar als gevolg van 
gemeentelijke bezuinigingen. Dit vangt Bureau Hengelo op door 
een reserve in te zetten. In 2018 zullen we met Bureau Hengelo 
overleggen hoe de activiteiten in 2019 eruit gaan zien in relatie tot 
de subsidie. 

Mariska ten 
Heuw 

6-3-2018   

1 week 
niet 

openbaar 

 2205125 - Bezwaar 

tegen kapvergunning 
voor 1 kastanje 
Berfloweg 210 

Het bezwaar, conform het advies van de commissie 

voor de bezwaarschriften, niet-ontvankelijk te 
verklaren. 

Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor het kappen van een kastanje nabij de 
Berfloweg 210 te Hengelo. De commissie voor de bezwaarschriften 
heeft geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te 
verklaren, omdat belanghebbende niet is aan te merken als 
belanghebbende. Er is besloten overeenkomstig het advies. 

 

6-3-2018   
1 week 

niet 
openbaar 

 2198704 - Bezwaar 
tegen afwijzing 
aansprakelijkstelling 
verworpen kalf 

de bezwaren, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de afwijzing van zijn 
aansprakelijkstelling. De commissie voor de bezwaarschriften stelt 
vast dat de afwijzing van een aansprakelijkstelling niet is aan te 
merken als een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat. 
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De afwijzing van een aansprakelijkstelling is immers een 
privaatrechtelijke rechtshandeling en geen publiekrechtelijke 
rechtshandeling. Om die reden adviseert de commissie om de 
bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het college 
heeft conform dit advies besloten. 

6-3-2018   
1 week 

niet 
openbaar 

 2186289 - Bezwaar 
tegen afwijzing aanvraag 
buurtbon Hengelo 2017 

de bezwaren, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit tot het buiten 
behandeling laten van zijn aanvraag om een buurtbon. De 
commissie stelt vast dat het college op basis van het ingediende 
bezwaarschrift ambtshalve heeft besloten tot het alsnog in 
behandeling nemen van de ingediende aanvraag. Hiermee heeft 
bezwaarmaker reeds bereikt wat hij met het instellen van de 
procedure heeft beoogd. De commissie heeft bezwaarmaker 
daarom gevraagd welk procesbelang hij nog heeft bij het 
voortzetten van de bezwarenprocedure. Op deze vraag heeft 
bezwaarmaker in het geheel niet gereageerd. De commissie is van 
oordeel dat ieder procesbelang ontbreekt en adviseert daarom de 
bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het college 
heeft conform dit advies besloten. 

 

6-3-2018   
1 week 

niet 
openbaar 

 2176835 - Bezwaar 
tegen verleende 
bouwvergunning voor 
oprichten woonhuis en 
uitweg Aalbes 16 (kavel 
3) 

de bezwaren, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en de bestreden besluiten in stand te 
laten. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de verleende 
omgevingsvergunning voor de oprichting van een woonhuis en de 
vergunning voor het wijzigen van de situering van diezelfde 
woning. De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat 
bezwaarmaker feitelijk slechts bezwaar maakt tegen één 
onderdeel van het bouwplan: de oprichting van een berging. Deze 
berging mag op grond van het wettelijk kader echter 
vergunningvrij worden opgericht. De commissie is dan ook van 
oordeel dat het college de berging terecht niet heeft aangemerkt 
als onderdeel van de aanvraag. De berging is daarom ook geen 
onderdeel van de vergunning. Daarbij is de commissie van mening 
dat het bouwplan zoals dat is vergund, voldoet aan alle geldende 
eisen. Er is geen grond om de gevraagde omgevingsvergunning te 
weigeren. De commissie adviseert de bezwaren daarom 
ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten in stand te 
laten. Het college heeft conform dit advies besloten. 

 

6-3-2018   
1 week 

niet 
openbaar 

 2172171 - Bezwaar 
tegen verkeersbesluit 
tijdelijke afsluiting 
Boekelosebrug 

overeenkomstig het advies van de commissie voor 
de bezwaarschriften de bezwaren ongegrond te 
verklaren, het verzoek om een 
proceskostenvergoeding af te wijzen en het 
bestreden besluit in stand te laten. 

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het tijdelijk afsluiten 
van de Boekelosebrug omdat daardoor veel minder verkeer langs 
het bedrijf komt. Het aantal klanten neemt daardoor af. 
Bezwaarmaker is van mening dat de belangen niet zijn 
meegewogen en dat het besluit onzorgvuldig is. De commissie 
voor de bezwaarschriften is van oordeel dat het besluit terecht ten 
op juiste gronden is genomen. De commissie adviseert daarom de 
bezwaren ongegrond te verklaren, het verzoek om een 
proceskostenvergoeding af te wijzen en het bestreden besluit in 
stand te laten. Het college heeft overeenkomstig het advies van 
de commissie besloten. 

 

6-3-2018   
1 week 

niet 
openbaar 

 2171403 - Bezwaar 
tegen verkeersbesluit 
afsluiting Boekelose brug 

Overeenkomstig het advies van de commissie voor 
de bezwaarschriften de bezwaren van appellanten 
ad 3 en ad 4 als bedoeld in het advies van de 
commissie niet-ontvankelijk te verklaren, de 
bezwaren van appellant 2 ongegrond te verklaren 

Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen de tijdelijk 
afsluiting van de Boekelosebrug in verband met de vervanging van 
de brug. Bezwaarmakers zijn het niet eens met het besluit omdat 
de daaruit volgende omleidingsroutes voor verkeerschaos en 
onveilige routes zouden gaan zorgen, er geen of onjuiste 
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en het bestreden besluit in stand te laten. informatie zou zijn verstrekt en er geen rekening zou zijn 
gehouden met de belangen van bedrijven en omwonenden. 
Gebleken is dat er geen verkeerschaos of onveilige routes zijn 
ontstaan en dat er al in een vroegtijdig stadium is 
gecommuniceerd. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat het besluit terecht en op juiste gronden is genomen. 
Een deel van de bezwaarmakers heeft buiten de termijn een 
bezwaarschrift ingediend. De commissie adviseert die 
bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren, de overige 
bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in 
stand te laten. Het college heeft overeenkomstig het advies 
besloten. 

6-3-2018   
1 week 

niet 
openbaar 

 2170844 - Bezwaar 
tegen besluit tot 
tijdelijke afsluiting 
Boekelosebrug 

Overeenkomstig het advies van de commissie voor 
de bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond 
te verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten. 

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen de tijdelijk afsluiting 
van de Boekelosebrug in verband met de vervanging van de brug. 
Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit omdat de daaruit 
volgende omleidingsroutes voor verkeerschaos en onveilige routes 
zouden gaan zorgen. Gebleken is dat er geen verkeerschaos of 
onveilige routes zijn ontstaan. De commissie voor de 

bezwaarschriften is van oordeel dat het besluit terecht en op juiste 
gronden is genomen. De commissie adviseert het bezwaarschrift 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 
Het college heeft overeenkomstig het advies besloten. 

 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


