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0penbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

woensdag 13 juni 2018 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Gerrits, Ten Heuw, Bruggink (wethouders),  
Eshuis (gemeentesecretaris), Lange (locogemeentesecretaris), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

13-6-2018  A01 2248508 - Verslag 
constituerend beraad 12 juni 
2018 

Het verslag van het constituerend beraad van 12 juni 2018 
vast te stellen. 

 Sander Schelberg 

13-6-2018  A03 2245455 - Informerende 
brief gemeenteraad over 
stand van zaken inkoop zorg 
en ondersteuning vanaf 
2019 

Via bijgaande brief de gemeenteraad informeren over de 
stand van zaken inkoop van zorg en ondersteuning per 
2019. 

Ruim vier jaar geleden kochten de 14 Twentse gemeenten voor het eerst de 
zorg en ondersteuning in, om de nieuwe taken die per 1 januari 2015 naar 
de gemeenten kwamen goed te kunnen uitvoeren. De meeste contracten 
met deze aanbieders van de zorg en ondersteuning lopen dit jaar af. Het 
gaat dan om de inkoop van jeugdhulp in de breedste zin van het woord, 
van opvoedhulp en  geestelijke gezondheidszorg tot jeugdreclassering en 
jeugdbescherming. Maar ook om het inkopen van dagbesteding/ 
dagopvang, individuele begeleiding en kortdurend verblijf. 
 
De afgelopen twee jaren is hard gewerkt aan het vormgeven van een nieuw 
model, dat de basis moet vormen voor de inkoop per 2019. Eerder al heeft 
het college de gemeenteraad geïnformeerd over dit nieuw ontworpen 
‘Twents model’ voor de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp. 
 
Omdat wij aan de vooravond staan van het publiceren van de bestekken, 
vindt het college het tijd de gemeenteraad weer op de hoogte te stellen van 
de stand van zaken van de inkoop. 

13-6-2018 0:00 

13-6-2018  A04 2247954 - Stadsbrede 
campagne 'Aardgasvrij: wij 
zijn erbij' 

- Instemmen met de start van een stadsbrede campagne 
'Aardgasvrij: wij zijn er bij'; 
- Instemmen met de campagnekosten á € 37.330,- 
(offerte Alien Trick) en dekking vanuit 
bestemmingsreserve communicatie Nieuwe Energie 
Hengelo en duurzaamheid. 

 Claudio Bruggink 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


