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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 17 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. 

17-4-2018  A01 2223254 - 
Maartcirculaire 2018 
gemeentefonds 

De raadsbrief per brief te informeren over 
“Maartcirculaire 2018 gemeentefonds” 

Het college informeert de gemeenteraad middels een raadsbrief 
over de maartcirculaire 2018 van het gemeentefonds. De 
doorrekening van deze circulaire geeft een erg wisselend 
financieel beeld voor de begrotingsjaren, namelijk bijna € 1,5 
miljoen nadelig in 2018 oplopend tot € 4,9 miljoen voordelig in 
2022.  
 
Op basis van deze maartcirculaire wordt een behoorlijke stijging 
van het accres (koppeling aan de stijgende rijksuitgaven) 
verwacht. Echter wat het Rijk uit het oog verliest zijn de vele 
onderdelen die uit dit accres moeten worden gedekt. Daarnaast is 
op dit moment nog niet duidelijk welk effect de 
voorjaarsbesluitvorming van het Rijk op de gemeentefinanciën 
heeft. Kortom is het afwachten tot de meicirculaire 2018 
verschijnt. Dan zal blijken of het regeerakkoord uiteindelijk tot 
een positief of negatief effect zal leiden voor onze 
meerjarenbegroting. Nu moet nog behoedzaam worden 

omgesprongen met de financiële ruimte die de maartcirculaire 
vanaf 2020 biedt. Nog niet alle effecten zijn hierin verwerkt. De 
maartcirculaire geeft een tussenstand, maar absoluut nog geen 
eindstand. 

 

17-4-2018  B01 2192267 - 
Samenwerkingsovereenk
omst Laadpalen in de 
openbare ruimte 

1. Gemeente Hengelo verleent de provincie 
machtiging en mandaat om namens de gemeente 
het contractmanagement met de marktpartij te 
voeren gedurende de looptijd van de overeenkomst 
(10 jaar) en gaat een 
samenwerkingsovereenkomst aan. 

Er komen steeds meer elektrische auto's. Hier zijn openbare 
oplaadpalen voor nodig. De provincie Overijssel en Gelderland 
organiseren samen een aanbesteding voor openbare oplaadpalen. 
Gemeente Hengelo doet mee aan deze aanbesteding en sluit 
hiervoor een overeenkomst met de provincie. 

Marcel Elferink 

17-4-2018  B02 2203168 - 
Kredietaanvraag 
reconstructie Kuipersdijk 

1. Opdracht te geven tot de uitwerking en 
uitvoering van de reconstructie van de Kuipersdijk 
op basis van het voorlopig ontwerp opgenomen in 
de ontwikkelkaart / stand van zaken Veldwijk 
Noord d.d. 25 januari 2018  
 
De raad voor te stellen: 
 
1. Een krediet ter beschikking te stellen van € 
2.945.000 en deze te dekken als volgt: 
a. € 847.000 uit de grondexploitatie Veldwijk 
Noord 
b. € 300.000 bijdrage Welbions 
c. € 180.000 uit het asfalt onderhoud 

In 2009 heeft de gemeenteraad de nota van uitgangspunten 
"Veldwijk Noord Plus" vastgesteld. Hierin staat onder andere dat 
de Kuipersdijk ander ingericht moet worden. Door de crisis is het 
tempo van de ontwikkeling wat achterop geraakt. Nu de crisis 
achter de rug is, is het tempo van de woningbouw ook in Veldwijk 
Noord volop in beweging. Daarnaast is het Watertorenpark af en 
de herinrichting van de openbare ruimte rond het Sports Centre 
Hengelo is klaar.  
Aanleiding om de herinrichting van de Kuipersdijk nu op te 
pakken.  
De raad wordt voorgesteld om hiervoor geld beschikbaar te 
stellen. 
Als de raad het geld beschikbaar stelt dan wordt de uitvoering 
gestart in september / oktober van dit jaar. 

Jan Bron 
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d. € 985.000 uit het Gemeentelijk Riolering Plan 
e. € 150.000 uit de reserve bodemsanering 
f. € 483.000 bijdrage provincie BDU 2017 
 
2. De hiertoe behorende begrotingswijziging 18051 
vast te stellen 

17-4-2018  B03 2212223 - 
Kredietaanvraag fase 3 
renovatie Twentebad. 

Het college besluit: 
1. Een uitvoeringskrediet voor fase 3 beschikbaar 
te stellen van € 2.467.564 voor de realisatie van 
een nieuwe entree, de renovatie van het 
instructiebad en het 25 meter wedstrijdbad en de 
renovatie en verduurzamen van het hoofdgebouw. 
2. Dit uitvoeringskrediet te dekken uit het op 24 
februari 2016 (nr. 2000374) door de raad 
vastgestelde raamkrediet voor de renovatie en 
nieuwbouw van het Twentebad. 

De raad heeft in februari 2016 middelen beschikbaar gesteld voor 
de renovatie van het Twentebad. Dit raamkrediet wordt in fasen 
beschikbaar gesteld door het college. De eerste fase, de renovatie 
van de recreatiezaal inclusief het gedeeltelijk vervangen van 
technische installaties, is afgerond. Daarnaast is er een 
beweegbare bodem in één van de bassins geïnstalleerd voor het 
verbeteren van de toegankelijkheid voor meerdere doelgroepen. 
Ook fase 2 is inmiddels grotendeels afgerond. Hiermee is de 
renovatie van het 50 meter buitenbad en het realiseren van een 
permanente, deels transparante overkapping met geïntegreerde 
kleedvoorzieningen gerealiseerd. Deze overkapping vervangt de 
blaashal die in de wintermaanden geplaatst werd om ook in deze 

maanden optimaal gebruik te kunnen maken van dit bad. Met fase 
3 kan nu een start worden gemaakt. In deze laatste fase wordt 
een nieuwe entree gemaakt, worden de personele ruimtes, het 
instructiebad en het 25 meter wedstrijdbad gerenoveerd en wordt 
het hoofdgebouw gerenoveerd en verduurzaamd. 

Claudio 
Bruggink 

17-4-2018  B04 2216115 - 
Collegeverklaring 
Informatiebeveiliging 

In te stemmen met de "Collegeverklaring ENSIA 
2017 inzake informatiebeveiliging DigiD en 
Suwinet". 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Hengelo legt met deze verklaring verantwoording af over 
geselecteerde informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD en 
Suwinet, op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information 
Audit (ENSIA). Het college verklaart dat bij de gemeente Hengelo 
op 31 december 2017 de interne beheersings-maatregelen in 
opzet en bestaan voldoen aan de geselecteerde normen inzake 
DigiD en Suwinet. De collegeverklaring  Informatiebeveiliging 
ENSIA 2017 af te geven en te ondertekenen. 

Claudio 
Bruggink 

17-4-2018  B05 2215337 - Raadsvragen 
over de problemen in 
sporthal OSG 

Het college besluit de raadsvragen van de PvdA te 
beantwoorden middels bijgevoegde antwoordbrief 

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de gladde 
sportvloer en de schoonmaak van het sanitair in de sporthal OSG; 
dit na klachten van badmintonvereniging Bravo. Middels 
bijgevoegde brief wordt een antwoord gegeven op deze vragen; 
Deze zomervakantie wordt de vloer in de sporthal opnieuw 
behandeld; De schoonmaakfrequentie van het sanitair is 
opgeschroefd. Bravo heeft aangegeven in ieder geval voor de rest 
van 2018 te zijn geholpen. 

Claudio 
Bruggink 

17-4-2018  B06 2197586 - Beleidsregels 

toezicht en handhaving 
kinderopvang 

De beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 

Hengelo 2018 vast te stellen. 

De gemeente Hengelo is verantwoordelijk voor de handhaving 

kinderopvang. Hiervoor gebruikt de gemeente beleidsregels. In 
deze beleidsregels staan de maatregelen vermeld die de gemeente 
kan toepassen als een kinderopvang locatie niet aan de regels van 
de Wet kinderopvang voldoet. 
Met de nieuwe beleidsregels handhaving Wet kinderopvang vindt 
het toezicht intensiever plaats op onder andere het pedagogisch 
beleid en de veiligheid. Daarnaast is iedereen die werkt of woont 
op een plek waar kinderen worden opgevangen vanaf 1 maart 
2018 verplicht om zich in te schrijven in het Personenregister 

Claudio 

Bruggink 
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Kinderopvang (PRK). 

17-4-2018  B07 2127445 - Raadsvragen 
n.a.v. onderzoek 
Patiëntenfederatie m.b.t. 
kwetsbare ouderen 

De Raadsvragen van Lokaal Hengelo over 
kwetsbare ouderen beantwoorden middels 
bijgaande brief. 

Lokaal Hengelo heeft schriftelijke vragen gesteld over kwetsbare 
ouderen in Hengelo en onze aanpak hierin.  
Het College heeft de vragen schriftelijk beantwoord. 

Jan Bron 

17-4-2018  B08 2207516 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Parapluplan parkeren 
Hengelo 

De raad voor te stellen: 
 
1. in het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan 
parkeren Hengelo, de wijzigingen aan te brengen, 
zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van 
wijzigingen bestemmingsplan  Parapluplan 

parkeren Hengelo" dat deel uit maakt van dit 
besluit;  
3. het bestemmingsplan Parapluplan parkeren 
Hengelo (met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0116-0301, getekend op de 
ondergrond O_NL.IMRO.0164.BP0116.dgn) 
gewijzigd vast te stellen; 
4. na de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan  Parapluplan parkeren Hengelo, 
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te 
verzoeken het besluit eerder dan zes weken na 
vaststelling bekend te mogen maken;  
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Parapluplan parkeren Hengelo. 

Het college van B en W heeft ingestemd met het bestemmingsplan 
‘Parapluplan parkeren’. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in het 
parkeerbeleid van de gemeente Hengelo. De Nota Autoparkeren 
blijft van kracht. Daarin zijn de eisen en richtlijnen opgenomen, 
om ervoor te zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen worden 
aangelegd bij omgevingsvergunningen voor (nieuw)bouwplannen. 

Het ‘Parapluplan Parkeren’ is nodig om juridisch aan te sluiten op 
landelijke wetgeving, dat met ingang van 1 juli 2018 wijzigt: het 
parkeerbeleid moet vanaf dan worden opgenomen in de 
bestemmingsplannen.  
Ook staat dit parapluplan los van het parkeervraagstuk in de 
Binnenstad, dat op dit moment in overleg met ondernemers en 
binnenstadpartners wordt uitgewerkt. 

Marcel Elferink 

17-4-2018  B09 2224003 - Stand van 
zaken programmeren en 
accommoderen welzijn 
en zorg 

1. Kennis nemen van de stand van zaken met 
betrekking tot de bestuurlijke opdracht 
accommoderen en programmeren van welzijn en 
zorg 
2. Conform bijgaande brief  en notitie de 
gemeenteraad informeren over de stand van zaken 

Motivering van agendering en evt. niet openbare informatie t.b.v. 
het college: 
met alle besturen van het wijkwelzijnswerk hebben meerdere 
gesprekken plaats gevonden naar aanleiding van een korte notitie 
waarin een aantal voorstellen voor veranderingen in het 
wijkwelzijnswerk in Hengelo aan de orde zijn gesteld. In een 
eerste gesprek zijn de besturen geïnformeerd over de voorstellen 
en vervolgens om hun mening gevraagd. Naar aanleiding van de 
gesprekken is een korte notitie opgesteld om het college van 
burgemeester en wethouders te informeren over de stand van 
zaken. Aan het college is voorgesteld om de gemeenteraad ook op 
de hoogte te stellen. 

Jan Bron 

17-4-2018  B10 2227812 - Rapportage 
project lokale 
vervoersvoorzieningen 
Gemeente Hengelo 

Bijgevoegde brier ter informatie aan de raad te 
sturen 

In 2015 hebben de 14 Twentse gemeenten (Samen14) de visie 
“Samen op weg, Twentse visie op vervoer” opgesteld. De Twentse 
visie op vervoer gaat uit van drie hoofdlijnen: 
- het inzetten en stimuleren van de eigen kracht van mensen en 

lokale initiatieven; 
- het maximaal gebruik maken van het openbaar vervoer; 
- een gezamenlijke inkoop van een maatwerkvoorziening vervoer 
voor alle vormen van geïndiceerd vervoer. 
 
Op basis van deze visie zijn er een aantal deelprojecten opgestart, 
o.a.: 
- Aanbesteding maatwerkvoorzieningen vervoer, wat het vervoer 
van de voormalige Regiotaxi omvat en ook het leerlingenvervoer- 

Jan Bron 
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en het vervoer van en naar dagbestedingslocaties. Dit is inmiddels 
volledig ingevoerd. Wij hebben de gemeenteraad hierover op 
verschillende momenten geïnformeerd. 
- Voorzien in voldoende (lokale) collectieve voorzieningen.  
Belangrijk is dat de gemeente ook lokaal gaat inzetten op 
voldoende en kwalitatief goede algemene mobiliteitsvoorzieningen 
en (lokale) collectieve voorzieningen 
 
Met het oog op dit tweede deelproject Hengelo in 2016 gestart 
met een project om te onderzoeken of en hoe lokale initiatieven 
ontplooit en/of gefaciliteerd kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld 
GoOv, maatjesprojecten om ouderen meer met het OV te laten 
reizen, onderzoek naar vrijwillige vervoersinitiatieven etc. Gezien 
de noodzaak tot voldoende tijd en expertise voor deze 
vraagstukken hebben wij de projectleiding bij de bureaus  DeHave 
en Insightszorg ondergebracht. De opdracht was inzicht krijgen in 
de lokale vervoersbehoefte en het bieden van een passende 
oplossing voor de vervoersvraag. Het project “lokale 
vervoersvoorzieningen” wordt binnenkort afgerond.  
In deze brief informeren wij  over de stand van zaken met 
betrekking tot de initiatieven in het lokale, voorliggende vervoer. 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


