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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 23 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. 

23-10-2018  B03 2286016 - Informerende 
raadsbrief met stand van 
zaken inkoop zorg en 
ondersteuning 2019 

Via bijgaande brief de gemeenteraad informeren 
over de gunning van de 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.  
Er is een nieuw Twents model ontwikkeld, dat de basis vormt voor 
de inkoop per 2019. Eerder al heeft het college de gemeenteraad 
geïnformeerd over dit nieuwe model voor de inkoop van 
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. 
 
Op 19 oktober jl. is de gunning geweest van de aanbesteding. Via 
bijgaande brief informeert het college de gemeenteraad over het 
gunningsbesluit. 

Claudio 
Bruggink 

23-10-2018  B04 2278616 - 
Ledenraadpleging 
conceptarbeidsvoorwaar
dennota 2019 

Het college besluit: 
-       in te stemmen met de uitgangspunten in de 
concept arbeidsvoorwaardennota 2019; 
- de gemeentesecretaris te machtigen om in te 
stemmen via de link in de e-raadplegingsprocedure 
van de VNG. 

Het college van B&W heeft ingestemd met de uitgangspunten van 
de VNG voor de onderhandelingen met de bonden over de Cao 
gemeenten 2019. De belangrijkste uitgangspunten zijn een 
passende loonsverhoging in 2019 en vanaf 1 januari 2021 een 
gelijk aantal verlofuren voor alle gemeenteambtenaren. 

Claudio 
Bruggink 

16-10-2018 
1 week 

niet 
openbaar 

 

A02 2283604 - Informerende 
brief aan de raad over 
het Industrieplein 
 

in te stemmen met de brief aan de gemeenteraad 
over het industrieplein. 

Het college van  B&W informeert de gemeenteraad door middel 
van een brief over het proces rond de inrichting van het 
industrieplein en het skatepark. 

Mariska ten 
Heuw 

16-10-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

B02 2267088 - Vaststellen 
beeldkwaliteitplan 
Woolderlanen 
(Seahorseterrein) 

de raad voor te stellen 
1. het beeldkwaliteitplan Woolderlanen 
(Seahorseterrein) vast te stellen; 
2. de welstandsnota te wijzigen door in paragraaf 
3.9 het beeldkwaliteitplan Woolderlanen 
(Seahorseterrein) op te nemen in de lijst van 
vastgestelde plannen en de kaarten hierop aan te 
passen (typologie: moderne woonwijken, 
ambitieniveau: hoog). 

Op het Seahorseterrein vindt herontwikkeling plaats. De 
voormalige bedrijfsgebouwen zijn gesloopt en er worden nieuwe 
woningen gebouwd. Voor de welstandstoetsing van de aanvraag 
om omgevingsvergunning moet worden getoetst aan de 
Welstandsnota. Echter, aangezien de Welstandsnota uitgaat van 
de bestaande bebouwingssituatie is voor de betreffende locatie het 
beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein) opgesteld. Het 
ontwerp beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein) heeft 
van 22 augustus tot en met 2 oktober 2018 ter inzage gelegen. Er 
zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt nu voorgesteld het 
beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein) vast te stellen. 
Door vaststelling van dit beeldkwaliteitplan Woolderlanen 
(Seahorseterrein) moet ook de Welstandsnota worden aangepast. 
In paragraaf 3.9 van de Welstandsnota wordt het 
beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein) opgenomen in 

de lijst van vastgestelde plannen. Tevens worden in de 
Welstandsnota de kaarten m.b.t. dit plangebied aangepast 

Gerard Gerrits 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

(arcering plangebied, typologie: moderne woonwijken, 
ambitieniveau: hoog). 

16-10-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

B03 2233402 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Seahorseterrein 

A. De raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de "Nota 
zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 
Seahorseterrein", dat deel uitmaakt van dit besluit; 
2. in het ontwerp bestemmingsplan 
Seahorseterrein de wijzigingen aan te brengen, 
zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van 
wijzigingen bestemmingsplan Seahorseterrein", dat 
deel uitmaakt van dit besluit; 
3. het bestemmingsplan Seahorseterrein (met 
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0088-0301, 
getekend op de ondergrond 
NL.IMR0.0164.BP0088.dgn) gewijzigd vast te 
stellen; 
4. na de gewijzigde vaststelling van het 

bestemmingsplan Seahorseterrein, 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 Seahorseterrein; 
6. te verklaren dat de Crisis -en Herstelwet van 
toepassing is op het bestemmingsplan 
Seahorseterrein. 
 
B.  
na de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Seahorseterrein de indieners van 
de zienswijzen op de hoogte te brengen van het 
besluit van de raad. 

Het voormalige fabrieksterrein van Seahorse ligt al geruime tijd 
braak. Al sinds een aantal jaren is er sprake van een mogelijke 
woningbouwontwikkeling op het terrein. Om deze ontwikkeling 
mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan 
noodzakelijk. Het voorliggende bestemmingsplan Seahorse 
voorziet in deze herziening. 

Gerard Gerrits 

      

      

      

      

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


