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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 10 april 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. 

10-4-2018  A01 2220482 - Nieuwe opzet 
beleidsbegroting 

De raad voor te stellen om in te stemmen met de 
nieuwe opzet van de Beleidsbegroting. 

Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten, heeft de 
rijksoverheid bepaald, dat de gemeenten op voorgeschreven 
taakvelden moeten rapporteren. Naar aanleiding hiervan is er In 
Hengelo een ambtelijke werkgroep gevormd, die de huidige opzet 
van de beleidsbegroting eens kritisch moest bekijken. Dit heeft 
geresulteerd in een voorstel voor een nieuwe opzet voor de 
beleidsbegroting, waarin de verplichte taakvelden zijn 
opgenomen, de toegankelijkheid en leesbaarheid wordt vergroot 
en de inhoudelijke en financiële informatie per product wordt 
gepresenteerd. 

Mariska ten 
Heuw 

10-4-2018  B01 2222405 - 
Ondertekening 
Intentieovereenkomst en 
Licentieovereenkomst 
Port of Twente. 

- In te stemmen met het aangaan van de 
intentieovereenkomst  
- In te stemmen met het aangaan van de 
Licentieovereenkomst Port of Twente 
- De burgemeester besluit: de portefeuillehouder 
M. Ten Heuw te machtigen om de 
intentieovereenkomst en de licentieovereenkomst 
te ondertekenen. 

In de afgelopen periode zijn verkennende gesprekken gevoerd 
tussen het gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente, de vereniging 
Port of Twente, XL Business park en Twente Branding om de 
krachten te bundelen in het op de kaart zetten van Twente als 
“logistieke hotspot”. De aanleiding voor deze bundeling van 
krachten is dat Twente zich als de ‘innovatieve logistieke hotspot’ 
binnen de nationale topsector logistiek eenduidiger en 
prominenter kan en wil presenteren als een aantrekkelijke partner 
voor alle relevante stakeholders. Vanwege de grotere 
naamsbekendheid en aansluiting bij “Twente” als merknaam zijn 
partijen overeengekomen om verder te gaan onder de naam Port 
of Twente. Hiervoor wordt een intentieovereenkomst en een 
licentieovereenkomst getekend door alle partijen. 

Mariska ten 
Heuw 

10-4-2018  B02 2132189 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Vooroorlogse wijken 
2016 (deel 2) 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 
2) (NL.IMRO.0164.BP0100-0201); 
2. in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen en vooroverlegreacties zoals verwoord 
in het ‘Verslag van inspraak en vooroverleg 
voorontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 
2016 (deel 2); 
3. de gemeenteraad en de indieners van 
zienswijzen te informeren conform bijgaande 
brieven; 
4. het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse 
wijken 2016 (deel 2) gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage te leggen. 

Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Om deze 
reden wordt het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken uit 2005 
geactualiseerd. Het plangebied Vooroorlogse wijken ligt als een 
schil rond de binnenstad. Van het eerste deel, het deel ten westen 
van de Uitslagsweg is het bestemmingsplan inmiddels vastgesteld. 
Het tweede deel, ten oosten van de Uitslagsweg, heeft als 
voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn 8 
inspraakreacties ingediend. Ook is hierover vooroverleg gepleegd 
met de provincie en andere overleginstanties. In het "Verslag van 
inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan 
Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2) zijn de zienswijzen en 
vooroverlegreacties met een reactie daarop van de gemeente 
opgenomen. Dit verslag is als bijlage bij het bestemmingsplan 
gevoegd. 
Na instemming door het college wordt het ontwerp 
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2) gedurende 
zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder 
zienswijzen indienen. 

Marcel Elferink 
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10-4-2018  B03 2142282 - Getekende 
realisatieovereenkomst 
2e fase Veldwijk zuid 

1. De Raad voor te stellen:  
(a) in te stemmen met de Realisatieovereenkomst 
(ROK) 2e fase Veldwijk Zuid; 
(b) Een krediet beschikbaar te stellen groot € 
1.500.000,00 uit de Reserve 
Decentralisatieuitkering ter dekking van de 
gemeentelijke bijdrage in de ROK 2e fase Veldwijk 
Zuid, totaal groot € 1.934.005,00 
2. De ROK 2e fase Veldwijk Zuid aan te gaan met 
Welbions, zulks na verkregen instemming en 
krediet van de Raad; 
3. Een bedrag groot € 434.005,00 uit de 
Voorziening riolering aan te wenden ter dekking 
van de gemeentelijke bijdrage ROK 2e fase 
Veldwijk Zuid. 

Op 24 januari 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met de 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK )Berflo Es. De gemeente 
Hengelo en de toenmalige woningcorporaties St. Joseph Wonen en 
HBS Ons Belang hebben de SOK op 23 maart 2006 ondertekend. 
In de SOK hebben partijen afspraken gemaakt om de wijk sociaal 
en fysiek opnieuw vorm te geven.  Partijen hebben afgesproken 
om voor de realisatie van de 3 deelgebieden 
realisatieovereenkomsten (ROK's) op te stellen. De voorliggende 
ROK heeft betrekking op de 2e fase Veldwijk Zuid. De grond- en 
opstalexploitatie heeft plaatsgevonden voor rekening en risico van 
Welbions. De herstructurering heeft plaatsgevonden in de periode 
2011 t/m 2015. De ROK is in 2011 opgesteld, maar pas in juli 
2017 door Welbions ondertekend.  Op grond van de ROK heeft 
Welbions recht op een bijdrage van € 1.934.005,00. 

Mariska ten 
Heuw 

10-4-2018  B08 2224768 - Collectief 
alternatief voor vervallen 
Anw-compensatie 

Het college besluit: 
- in te stemmen met het aangaan van de 
overeenkomst ten behoeve van netto Anw-

nabestaandenlijftrentes met elipsLife 

De ABP-pensioenregeling is per 1 januari 2018 veranderd. Eén van 
die wijzigingen is het vervallen van de Anw-compensatie regeling. 
Voor sommige gemeente ambtenaren betekent dit dat indien zij 

overlijden hun partner een stukje pensioen mist. Om dit op te 
vangen heeft de gemeente Hengelo een overeenkomst gesloten 
met elipsLife. Medewerkers die worden getroffen door het 
vervallen van de Anw-compensatieregeling kunnen bij elipsLife 
een alternatieve verzekering afsluiten tegen gunstige 
voorwaarden. 

Claudio 
Bruggink 

10-4-2018  B09 2224490 - 1e wijziging 
van de Beleidsbegroting 
2018 

De raad voorstellen vast te stellen de eerste 
wijziging van de Beleidsbegroting 2018. 

De eerste wijziging van de Beleidsbegroting 2018 betreft de 
verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van 
de raad en het college in de Beleidsbegroting 2018. 
Bovendien betreft het enkele technische aanpassingen, die 
budgettair neutraal verlopen. 

Mariska ten 
Heuw 

10-4-2018  B10 2220654 - Raadsvragen 
over huishoudelijke 
ondersteuning 

De raadsvragen over huishoudelijke ondersteuning 
met bijgevoegde brief te beantwoorden 

Het college heeft vragen beantwoord over de huishoudelijke 
ondersteuning. Per 1 januari 2018 maakt de verzorging van de 
was onderdeel uit van de norm “schoon/leefbaar huis”. 

 

10-4-2018  B11 2219085 - Raadsvragen 
over Rijwielhandel 
Damhuis aan de 
Leusveenweg 

Instemmen met de antwoordbrief aan Lokaal 
Hengelo over de situatie van rijwielhandel Damhuis 
aan de Leusveenweg 

Lokaal Hengelo stelt vragen over de situatie van rijwielhandel 
Damhuis aan de Leusveenweg. In 2015 is een verzoek van de 
heer Damhuis voor het aanwijzen van een laad- en losplaats aan 
de Leusveenweg afgewezen. Een onderneming dient in principe op 
eigen terrein de parkeerbehoefte en het laden en lossen op te 
lossen. De parkeerdruk in de Leusveenweg is erg hoog en met het 
aanwijzen van een laad- en losplaats gaat er openbare 
parkeerruimte verloren. In dit geval gaat het algemeen belang 
boven het individueel beland. 

Jan Bron 

10-4-2018  B12 2214310 - Actualisatie 
Bomenverordening 

Het college besluit de raad voor te stellen:  
- de Bomenverordening vast te stellen. 
- de grens bebouwde kom ingevolge de Wet 
natuurbescherming (bijlage) vast te stellen  
- kennis te nemen van het document ‘concept 
Beleidsregels voor de beoordeling van een 
aanvraag voor een vergunning voor het vellen of 
doen vellen van houtopstanden’ en de 
bijbehorende concept compensatietabel. 

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om de 
Bomenverordening 2018 vast te stellen. De bomenverordening 
biedt een evenwichtige balans tussen enerzijds minder regels en 
anderzijds een effectieve bescherming. Met deze 
bomenverordening zijn de regels voor het kappen van bomen 
vereenvoudigd. Dit past bij het streven van de gemeente om de 
regeldruk voor inwoners te verminderen. Daarnaast blijft de 
vergunningplicht van kracht voor bomen op erven en in tuinen 
met een oppervlakte groter dan 800 vierkante meter en voor 

Marcel Elferink 
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bomen die onderdeel uitmaken van de gemeentelijke Bijzondere 
Bomenlijst. 
 
Na inwerkingtreding van de Bomenverordening zal het college 
concept-beleidsregels ter inzage leggen die als toetsingskader 
gaan gelden voor het beoordelen van aanvragen. 

10-4-2018  B14 2201678 - Beleidsregels 
voor evenementen 

Conform het bepaalde in de Inspraakverordening, 
vanaf 17 april 2018, gedurende een periode van 
vier weken ter inzage leggen van: 
 
- De beleidsregels voor evenementen; 
- De formulieren voor het aanvragen van een 
evenementenvergunning; 
- Het podiumplan behorende bij het 
evenementenbeleid. 

In de gemeente Hengelo zijn we bezig met het verbeteren van het 
evenementenproces. Onderdeel van dat proces is het hebben van 
duidelijke regels voor het organiseren van een evenement. In 
2016 zijn daarvoor onder andere beleidsregels opgesteld. Deze 
regels zijn deels alweer toe aan een update omdat we te maken 
hebben met wijzigingen in landelijke, maar ook lokale regelgeving. 
De aanpassingen van de beleidsregels hebben te maken met 
aanvullende indieningsvereisten als gevolg van wijziging van 
landelijke regelgeving. Namelijk op grond van het Besluit 
Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen gelden 
aanvullende indieningsvereisten voor een aanvraag 
evenementenvergunning. Verder is het onderdeel van het 

geluidbeleid dat betrekking heeft op evenementen nu opgenomen 
in de beleidsregels, inclusief het podiumplan. Ook zijn nadere 
regels over schenken in kunststof bekers tijdens evenementen 
opgenomen. 

Sander 
Schelberg 

10-4-2018  B15 2217375 - Begroting 
Participatiebudget 2018 en 
verder 

Instemmen met de voorgestelde werkwijze 
Participatiebudget vanaf 2018; 
• Directe loonkosten conform BBV toe te rekenen aan het 
P-budget 
• Budgettaire neutraliteit tussen inkomsten uit integratie 
uitkering sociaal domein onderdeel participatie en de 
toegerekende lasten aan het participatiebudget als 
uitgangspunt los te laten  
• Ontwikkelingen met financiële consequenties als nieuw 
beleid mee te nemen en integraal af te wegen bij de 
kadernota. 
• De financiële mutaties te verwerken in de begroting 
2018-2021 via de 1e berap 2018 en de Kaderbrief 2019 

 Mariska ten 
Heuw 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


