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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 8 oktober 2018 
 

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

   
 Afwezig: Schelberg (burgemeester) 

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

8-10-2018  A01 2282836 - Gewijzigd 
vaststellen 
bestemmingsplan Hart 
van Zuid, De Vereeniging 

A. 
De raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijze, zoals opgenomen in de “Nota 
zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Hart van 
Zuid, De Vereeniging”, dat deel uitmaakt van dit 
besluit;  
2. in het ontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid, 
De Vereeniging, de wijzigingen aan te brengen, 
zoals deze zijn opgenomen in de 'Staat van 
wijzigingen - Bestemmingsplan Hart van Zuid, De 
Vereeniging', dat deel uitmaakt van dit besluit; 
3. het bestemmingsplan Hart van Zuid, De 
Vereeniging (met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0117-0301, getekend op de 
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0117.dgn) gewijzigd 
vast te stellen; 

4. na de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging, 
Gedeputeerde Staten van Overijssel te verzoeken 
het besluit eerder dan zes weken na vaststelling 
bekend te mogen maken; 
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging. 
 
B. 
Het collegebesluit 'Vaststellen bestemmingsplan 
Hart van Zuid, De Vereeniging', zoals genomen op 
2 oktober 2018, zaaknummer 2229776, intrekken. 
 

In het masterplan Hart van Zuid is de functionele invulling van het 
Vereenigingsgebouw vastgelegd. Uitgangspunt is het 
Vereenigingsgebouw te transformeren met functies zoals congres-
, horeca-, hotel- en vergaderfaciliteiten voor het versterken van 
het economisch en internationaal profiel van Twente. In 2016 is 
met Infestos overeengekomen dat zij de herontwikkeling van het 
gebouw wil gaan oppakken. Infestos is van plan het 
Vereenigingsgebouw, gelegen aan de Berfloweg 1, te 
transformeren en uit te breiden tot hotel-, congres-, vergader- en 
horecafaciliteit. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een 
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het 
voorliggende bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging 
voorziet in deze herziening.  
 
Het ontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging 
heeft van 2 mei 2018 tot en met 12 juni 2018 ter inzage gelegen. 
Binnen deze termijn is één zienswijze ingediend. In de 'Nota 

zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid, De 
Vereeniging' is de inhoud van de zienswijze samengevat en van 
commentaar voorzien. De ingediende zienswijze geeft geen 
aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in de regels of de 
verbeelding van het ontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid, De 
Vereeniging. Wel worden enkele ambtelijke wijzigingen 
voorgesteld in de toelichting en regels van het bestemmingsplan. 
Alle wijzigingen zijn opgenomen in de 'Staat van wijzigingen - 
Bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging'. De raad wordt 
voorgesteld het bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging 
gewijzigd vast te stellen. 

Mariska ten 
Heuw 

8-10-2018  B02 2281361 - 
Overeenkomst 
communale 
samenwerking met 
Münster op het gebied 
van afvalverwerking 

1. Onder voorbehoud van instemming (geen 
wensen en bedenkingen ter kennis van het college 
gebracht) door de gemeenteraad overgaan tot het 
sluiten van een overeenkomst met de Stadt 
Münster met betrekking tot het over een weer 
leveren van afval. 
2. De raad in de gelegenheid te stellen wensen en 
bedenkingen met betrekking tot de overeenkomst 
ter kennis van het college te  brengen. 
3. Ten aanzien van het Duitstalige document 
'raadsvoorstel' geheimhouding op grond van artikel 

In het voorjaar van 2017 hebben de zittende aandeelhouders van 
Twence ingestemd met toetreding van Stadt Münster als 
aandeelhouder.  
Verschillen in Duitse en Nederlandse wet- en regelgeving maken 
een aandeelhouderschap van Stadt Münster op dit moment echter 
niet mogelijk. Daarom heeft de toezichthouder in Nordrhein- 
Westfalen aangegeven dat zij er de voorkeur aan geeft dat 
Münster en de aandeelhoudende gemeenten eerst een 
overeenkomst tot samenwerking aangaan. Als deze samenwerking 
goed verloopt besluit de toezichthouder of zij wil meewerken aan 
het gewone aandeelhouderschap van Münster bij Twence.  

Gerard Gerrits 
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55 Gemeentewet opleggen. De samenwerking krijgt vorm door onderlinge leveringen van 
afval. Vanuit duurzaamheidsoogpunt wordt er voor gezorgd, dat er 
geen extra transportbewegingen worden ingezet. 
 

8-10-2018  B03 2256858 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Deldenerstraat naast 306 

De raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan 'Deldenerstraat naast 306' 
(met identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0123-
0301, getekend op ondergrond 
NL.IMRO.0164.BP0123) vast te stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan 'Deldenerstraat naast 306'. 

Het bestemmingsplan 'Deldenerstraat naast 306 maakt het 
oprichten van één woning mogelijk op het perceel gelegen ten 
westen van Deldenerstraat 306.   
Het ontwerpbestemmingsplan 'Deldenerstraat naast 306' heeft 
van 11 juli tot en met 21 augustus 2018 ter inzage gelegen. 
Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.  
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Deldenerstraat 
naast 306' vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft niet te worden 
vastgesteld, aangezien er een anterieure overeenkomst is 
gesloten met de initiatiefnemer. 
 

Gerard Gerrits 

8-10-2018  B04 2270048 - 
Vervolgvragen over 
samenwerking van 
gemeente met haar 
burgers en het niet 
beantwoorden van 
eerdere raadsvragen 
 

De raadsvragen van de PvdA beantwoorden 
middels bijgevoegde concept brief. 

De fractie van de PvdA heeft raadsvragen gesteld over afval, 
verkeersafhandeling Dikkersplein en de herdenking van de april-
mei staking. Deze zijn door het college beantwoord. . 

 

8-10-2018  B05 2188783 - Vaststellen, 
herzien en intrekken 
diverse Beleidsregels 
sector Sociaal 

Het college van B&W besluit de navolgende 
beleidsregels vast te stellen: 
1. bij detentie met een duur van 12 maanden of 
langer de bijzondere bijstand voor de kosten van 
bewindvoering met ingang van aanvang detentie 
beëindigen; 
2. het bedrag aan bijzondere bijstand voor de 
kosten van tuinonderhoud met ingang van 1 
januari 2018 te verhogen naar € 250 per jaar; 
3. de beleidsregel Nuggers, 
4. en besluit de beleidsregel ‘Normen voor 
schoolverlaters’ met terugwerkende kracht met 
ingang van 1 januari 2018 in te trekken. 

Het college heeft drie beleidsregels over uitvoering van de 
bijzondere bijstand vastgesteld. Het gaat over bijzondere bijstand 
voor de kosten van bewindvoering bij detentie. Als de duur van de 
detentie 12 maanden of langer is,  dan beëindigen wij de 
bijzondere bijstand op het moment dat dat bekend is. Verder is 
het bedrag aan bijzondere bijstand voor de kosten van 
tuinonderhoud met ingang van 1 januari 2018 verhoogd naar € 
250 per jaar. Voor niet-uitkeringsgerechtigden zijn in de 
beleidsregel Nuggers afspraken vastgelegd over de ondersteuning 
bij het vinden van werk.   
De beleidsregel ‘Normen voor schoolverlaters’ is ingetrokken, 
omdat er sprake is van verouderde regelgeving.  
Het intrekken en het vaststellen van deze beleidsregels worden in 
het gemeenteblad en het landelijke register bekend gemaakt. 
 

Mariska ten 
Heuw 

Aldus vastgesteld,  
  
 

 
 
 


