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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 11 september 2018 
 

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

   
 Afwezig: Gerrits (wethouder) 

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

11-9-2018  A01 2273664 - Definitief 
verzoek referendum 
afvalbeleid 

gehoord en gelezen het advies van de 
referendumcommissie,  
 
- vast te stellen dat er in de definitieve fase ter 
ondersteuning van een referendum over afvalbeleid 
1422 geldige ondersteuningsverklaringen zijn 
ingediend, (inclusief de 714 
ondersteuningsverklaringen uit de inleidende fase),  
- te concluderen dat het definitief verzoek daarmee 
niet voldoet aan het minimaal vereiste aantal 
ondersteuningsverklaringen van 2914, zoals 
bepaald in artikel 7 lid 2 van de 
referendumverordening,   
- de raad voor te stellen het referendum 
afvalbeleid niet te laten plaatsvinden, zoals bepaald 
in artikel 7 lid 5 van de referendumverordening. 

De gemeenteraad van Hengelo heeft op woensdag 18 juli besluit 
genomen dat het inleidend verzoek tot het houden van een 
referendum over Afvalbeleid wordt ingewilligd.  
Daarmee is daags erna, op donderdag 19 juli om 08.00 uur,  de 
definitieve fase voor het verzamelen van voldoende 
ondersteuningsverklaringen van start gegaan.  
Kiesgerechtigde burgers van Hengelo (d.w.z. 18 jaar en ouder én 
woonachtig in Hengelo) konden gedurende 6 weken een 
ondersteuningsverklaring indienen waarmee zij aangaven het 
referendum over afvalbeleid te ondersteunen. Dit ondersteunen 
kon digitaal via een in te dienen formulier op de gemeente 
Hengelo website  (inlogprocedure via DIGI-D) maar ook fysiek (op 
papier)  bij de balie van het stadskantoor. 
 
Op donderdag 30 augustus om 08.00 uur is deze definitieve fase 
geëindigd. 
- Er zijn in totaal 1422 ondersteuningsverklaringen ingediend.  

- Dat zijn er 714 in de inleidende fase, en 708 in de definitieve 
fase.  
- In deze laatste fase zijn er 696 formulieren digitaal ingediend en 
12 op papier bij de Balie.  
 
Volgens artikel 7 lid 5 van de referendumverordening oordeelt het 
college, gehoord het advies van de referendumcommissie, of is 
voldaan aan voorwaarden uit artikel 7 van de 
referendumverordening.   
Indien naar het oordeel van het college niet is voldaan aan de 
bepalingen van artikel 7, dient de raad een besluit te nemen. 
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het 
referendum afvalbeleid niet te laten plaatsvinden. 
 

Sander 
Schelberg 
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11-9-2018 A03 2268716 - Aanvraag 

fonds tekortgemeenten 
Jeugd en Wmo 

Indienen aanvraag Fonds tekortgemeenten 
conform bijgaand Excelformat voor een bedrag van 
€ 7.881.858,- 

Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein 
van Jeugd en Wmo, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. Dit 
is afgesproken in het zogenaamde Interbestuurlijk Programma, 
waarin Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen met elkaar 
afspraken maken over uiteenlopende onderwerpen. Ook over de 
tekorten van gemeenten in het sociaal domein. 
 
Het college van de gemeente Hengelo heeft, gezien haar grote 
tekorten op het Sociale domein, besloten een aanvraag in te 
dienen om geld te krijgen uit dit fonds. Het gaat om een eenmalig 
bedrag, dus het college zal haar lobby richting het Rijk voor meer 
structureel geld blijven voortzetten. 
 

 

11-9-2018 A05 2273832 - Collegebesluit 
aanwijzing standplaatsen 
Tiny Houses 
Brouwerijterrein 

1. De standplaatsen, zoals opgenomen op de bij dit 
besluit behorende situatietekening, aan te wijzen in 
de zin van de Wet BAG. 
2. De daarbij behorende nummeraanduidingen toe 
te kennen, een en anders zoals hieronder 
aangegeven en overeenkomstig de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte 

situatietekening opgenomen 
 

Het Brouwerijterrein is door Ter Steege Bouw Vastgoed ter 
beschikking gesteld aan de Stichting Tiny Housing Twente. Om 
bewoning mogelijk te maken besluit het college om de 10 
standplaatsen aan te wijzen op het Brouwerijterrein om 
huisnummeraanduiding mogelijk te maken voor de bewoners van 
de Tiny Houses. 

Bas van 
Wakeren 

11-9-2018 B01 2257532 - Raadsvragen 
over de grote winst 
gemaakt door 
thuiszorgbedrijven 

Het college van B&W besluit in te stemmen met de 
beantwoording van raadsvragen van de fractie van 
de PvdA inzake grote winsten door 
thuiszorgbedrijven conform bijgaande brief. 

De fractie van de PvdA stelt raadsvragen naar aanleiding van van 
de berichtgeving “dat thuiszorgbedrijven in Twente enorme 
winsten maken. In de berichtgeving van Follow The Money wordt 
gerept van ruim 66% winst. Daarbij wordt het Almelose 
thuiszorgbedrijf Anahid genoemd. In bijgaande antwoordbrief gaat 
het college hierop in door aan te geven welke acties er zijn om te 
grote winsten en of fraude met zorggelden tegen te gaan. Het 
college vindt fraude met zorggeld onacceptabel. Op dit moment is 
er vanuit Hengelo één inwoner die gebruik maakt van het 
betreffende bedrijf. 
 

Bas van 
Wakeren 

11-9-2018 B02 2270770 - Raadsvragen 
inz. 'Niet voeren' bord in 
het Turks en Nederlands 
op de kinderboerderij 

De raadsvragen van PVV Hengelo over het 'Niet 
voeren’ bord in het Nederlands en het Turks op de 
kinderboerderij te beantwoorden met de 
bijgevoegde brief. 

PVV Hengelo heeft vragen gesteld over het 'Niet voeren’ bord in 
het Nederlands en het Turks op de kinderboerderij. Deze vragen 
zijn door het college beantwoord middels een brief aan deze 
fractie. 
 

Mariska ten 
Heuw 

11-9-2018 B03 2267103 - Raadsvragen 
over het faillissement 
van Stichting Informele 
Zorg Twente (SIZ) 

De raadsvragen van Lokaal Hengelo over het 
faillissement van Stichting Informele Zorg Twente 
beantwoorden middels bijgaande brief. 

Op 6 augustus jl. ontving het college raadsvragen van Lokaal 
Hengelo over het faillissement van Stichting Informele Zorg 
Twente (SIZT). Het college beantwoord de vragen via bijgaande 
brief. 
 

 

11-9-2018 B04 2270074 - Verlenen van 
een uitsluitend recht 
voor de Gemeentepolis 
aan Menzis 

1. De gemeente Hengelo is voornemens op grond 
van artikel 35, lid 1 en lid 3 Participatiewet, aan 
Menzis  een concessie en/of uitsluitend recht te 
gunnen om een gemeentepolis voor minima aan te 
bieden, welke gunning van deze concessie en/of 
uitsluitend recht mogelijk is omdat de opdracht 
wordt gegund aan een partij die een uitsluitend 

De gemeente Hengelo vestigt een uitsluitend recht voor een 
gemeentepolis bij Menzis. . 
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recht geniet op grond van de Participatiewet;  
2. Dit voornemen van gunnen te publiceren in het 
Publicatieblad van de EU onder toevoeging van de 
mededeling dat indien niet binnen 21 dagen na 
deze publicatie een concurrerende marktpartij in 
rechte is opgekomen tegen deze 
opdrachtverlening, het recht om hiertegen te 
ageren is komen te vervallen; 
3. Opleggen van geheimhouding krachtens artikel 
55, lid 1 Gemeentewet op het advies en alle 
bijbehorende bijlagen wegens het gemeentelijke 
financiële belang. 
 

11-9-2018 B05 2262172 - Nieuw beleid 
2019 

De gemeenteraad met bijgevoegd memo te 
informeren over de besluitvorming in het algemeen 
bestuur van Regio Twente over het nieuw beleid 
2019, bedoeld voor de afweging door de 
gemeenteraad om al dan niet een zienswijze over 
de bijbehorende begrotingswijziging in te dienen bij 
Regio Twente. 

In het algemeen bestuur van Regio Twente is een besluit genomen 
over uitbreiding van de formatie met 3,5 fte. De extra kosten die 
dit met zich mee brengt, moeten worden gedekt door een extra 
financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten. Het algemeen 
bestuur van Regio Twente, waarin de colleges van de veertien 
Twentse gemeenten zijn vertegenwoordigd, mag dit besluit pas 
definitief nemen nadat de gemeenteraden de mogelijkheid hebben 
gehad hier een 'zienswijze' over te geven. De gemeenteraad 
bespreekt deze mogelijkheid in een politieke markt op 19 
september a.s. en het college geeft, via dit besluit, de 
gemeenteraad input voor de te maken afweging door te schetsen 
hoe de standpuntbepaling in het algemeen bestuur is verlopen. 
 

Claudio 
Bruggink 

4-9-2018  A01 2245838 - Intrekken 
subsidie regelingen 'Kom 
Meedoen!' en 'preventie 
opgroeiproblemen' 

Het college besluit: 
1. de subsidieregelingen ‘Kom meedoen!’ en 
‘preventie opgroeiproblemen’ in te trekken, 
waardoor er geen aanspraak meer gedaan kan 
worden op het restant van het volledige 
subsidiebedrag.  
2. de intrekking van de subsidieregelingen wordt 
gepubliceerd. Datum van publicatie is de datum 
van de intrekking. Aanvragen die voordien worden 
ingediend worden nog inhoudelijk beoordeeld.  
3. dat uit het restant van de regeling preventie 
opgroeiproblemen, € 10.000,- ingezet wordt voor 
de borging van het Lef project – Doe gebied, ten 
behoeve van de inbedding van de taken van de 
sociaal activeringsmakelaar (SAM) bij Wijkracht.  
4. dat het restant tegoed komt aan het budget van 
OZL2 jeugd (grootboeknr: 668210512) 
 

(persbericht op gemeentepagina als onderdeel van maatregelen 
sociaal domein) 

Bas van 
Wakeren 
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4-9-2018  A02 2259170 - 

Eindverantwoording 
Gamechange Karavaan 
voor de regeling Pilot 
Spontane Binnenstad 

1. instemmen met de eindverantwoording van het 
project Gamechange Karavaan ten behoeve van de 
Ontwikkelagenda Netwerkstad/de Regeling Pilot 
Spontane binnenstad; 
2. de gemeente Enschede als uitvoeringskantoor 
de regeling Pilot Spontane Binnenstad verzoeken 
namens de provincie Overijssel te beschikken op 
de subsidietoekenning; 
3. na ontvangst van de beschikking namens de 
provincie wordt de gemeentelijke 
vaststellingsbeschikking opgesteld en volgt de 
uitbetaling van de restant subsidie van € 20.000; 
4. het sectorhoofd fysiek namens het college 
mandateren bedoelde beschikking op te stellen. 
 

TriMotion bv heeft een project met de naam Gamechange 
Karavaan uitgevoerd. Deze Gamechange Karavaan is aanjager en 
bedenker van een reeks van activiteiten om de binnenstad beter 
te maken.  
De activiteiten zijn grotendeels beëindigd. Er is een 
eindverantwoording gemaakt voor de subsidieverstrekkers de 
gemeente Hengelo en de provincie Overijssel. B&W van Hengelo 
kunnen instemmen met de eindverantwoording. 
Dit is nodig om de restant subsidie (€20.000) betaalbaar te 
kunnen stellen. 

Gerard Gerrits 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 

 


