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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 17 december 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. 

17-12-2018  A01 2309891 - Normenkader 
rechtmatige inkoop 

Het college besluit vast te stellen: 
1. het normenkader rechtmatige inkoop onder deel 
2 Aanbestedingswet 2012 
2. de Handreiking rechtmatigheid - een toelichting 
op het Normenkader rechtmatige inkoop onder 
deel 2 Aanbestedingswet 2012 

Het ‘normenkader rechtmatige inkoop’, en de ‘handreiking 
rechtmatigheid’ geven duidelijkheid bij de voorbereiding van en 
toetsing achteraf van de inkoop van leveringen, diensten en 
werken van gemeente Hengelo met betrekking tot de 
aanbestedingsrichtlijnen. 

Claudio 
Bruggink 

17-12-2018  A03 2309374 - Toevoeging 
aan het Terrassenbeleid 
2018 

Het college besluit om aan het terrassenbeleid 
2018 de onderstaande voorschriften toe te voegen.  
Aan de definities: 

Zijpaneel: Een paneel in de wand van een 
winterterras haaks op de gevel gelegen tussen 
staanders en horizontale ligger(s) en onderdeel van 
de constructie. 
 
Aan artikel 2.3, onder terrasschotten: 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een 
constructie bestaande uit vaste staanders en 
liggers dan mag het zijpaneel niet hoger zijn dan 
het laagste punt van de luifel, met een maximum 
van 2,5 meter. 

Nadat het terrassenbeleid 2018 is vastgesteld bleek op basis van 
de eerste plannen dat bij winterterrassen terrasschotten met een 
hoogte van 2,00 meter niet voldoen aan het nieuwe beleid. Om 

die reden zijn nu ook zijpanelen, tussen de constructie van het 
winterterras, met een hoogte van maximaal 2,50 meter 
toegestaan. Het betreft een ondergeschikte wijziging van het 
recent vastgestelde beleid. 

Gerard Gerrits 

17-12-2018  A04 2310960 - Informerende 
brief aan gemeenteraad 
over rechtmatigheid 
inkoop 2018 

Door middel van bijgaande brief de  gemeenteraad 
te informeren over de rechtmatigheid van inkoop 
2018 

Vooruitlopend op de accountantscontrole 2018 informeert het 
college de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking 
tot de rechtmatigheid van inkoop. Omdat de accountant de interim 
controle heeft opgeschort is nog niet bekend of de 
onrechtmatigheid binnen de tolerantienorm valt. 

 

17-12-2018  B01 2229253 - Gewijzigd 
vaststellen 
bestemmingsplan 
Vooroorlogse wijken 
2016 (deel 2) 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 
zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 
Vooroorlogse wijken 2016 (deel 2)” , dat deel 
uitmaakt van dit besluit; 
2. in het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse 
wijken 2016 (deel 2), de wijzigingen aan te 
brengen, zoals deze zijn opgenomen in de "Staat 
van wijzigingen bestemmingsplan Vooroorlogse 
wijken 2016 (deel 2)", dat deel uit maakt van dit 
besluit;  
3. het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 
(deel 2) (met identificatienummer 

NL.IMRO.0164.BP0100-0301, getekend op de 
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0100.dgn) gewijzigd 

Het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken uit 2005 wordt 
geactualiseerd. Het plangebied Vooroorlogse wijken ligt als een 
schil rond de binnenstad. Van het eerste deel, het deel ten westen 
van de Uitslagsweg is het bestemmingsplan in 2017 vastgesteld. 
Het tweede deel, ten oosten van de Uitslagsweg, heeft het 
ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. 
Er zijn binnen de termijn 4 zienswijzen ingediend. In de "Nota 
zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 
(deel 2)", die als bijlage in het bestemmingplan Vooroorlogse 
Wijken 2016 (deel 2) is opgenomen, is de inhoud van de 
zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van een 
ingediende zienswijze wordt voorgesteld het ontwerp 
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2) op één punt 
te wijzigen. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen 

voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van 
wijzigingen bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2)”. 

Gerard Gerrits 
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vast te stellen; 
4. na de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 
2), 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 Vooroorlogse wijken 2016 (deel 
2). 

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Vooroorlogse 
Wijken 2016 (deel 2) gewijzigd vast te stellen. Een exploitatieplan 
hoeft voor dit actualisatieplan niet te worden vastgesteld. 

17-12-2018  B02 2273932 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Gezondheidspark, Aletta 
Jacobslaan 

A. 
De raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de "Nota 
zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 
Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan", dat deel 
uitmaakt van dit besluit; 
2. in het ontwerp bestemmingsplan 
Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan de wijzigingen 

aan te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de 
"Staat van wijzigingen bestemmingsplan 
Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan", dat deel 
uitmaakt van dit besluit; 
3. het bestemmingsplan Gezondheidspark, Aletta 
Jacobslaan (met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0120-0301, getekend op de 
ondergrond NL.IMR0.0164.BP0120.dgn) gewijzigd 
vast te stellen; 
4. na de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Gezondheidspark, Aletta 
Jacobslaan 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 Gezondheidspark, Aletta 
Jacobslaan; 
 
B.  
na de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Gezondheidspark, Aletta 
Jacobslaan de indiener van de zienswijzen op de 
hoogte te brengen van het besluit van de raad. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 
Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan gewijzigd vast te stellen. 

Gerard Gerrits 

17-12-2018  B03 2293088 - Vaststelling 
parameters in de 
herziening van de 
grondexploitaties per 1 
januari 2019 

De Raad voor te stellen in de herziening van de 
grondexploitaties per 1 januari 2019 uit te gaan 
van de volgende parameters:  
1. Rente: 2%, met uitzondering van de projecten, 
De Veldkamp, Hemmelhorst en XL Businesspark 
Twente (RBT), waarvoor andere afspraken zijn 
gemaakt over de rentetoerekening;  
2. Indexering van de kosten en  grondopbrengsten 
conform de onderstaande overzicht:  

Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien. Belangrijke 
uitgangspunten hierbij zijn de toe te passen parameters: rente, 
kostenindexering en opbrengstindexering. Al sinds een aantal 
jaren worden de parameters aan de raad voorgelegd ter 
goedkeuring. In dit advies wordt het voorstel voorgelegd voor de 
parameters in de herzieningen van de grondexploitaties per 1 
januari 2019. 

Mariska ten 
Heuw 
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Omschrijving                                2019         2020   
2021   2022   2023 t/m 2028      2029 en verder 
Indexering van de kosten              0%              
3%       3%      2%      2%                            2% 
 
Opbrengstindex bedrijven             0 %             1%       
2%      2%     2%                            0%  
Opbrengstindex woningbouw        0%              4%       
3%      2%     2%                            0% 
Opbrengstindex kantoren        0%              0%       
0%  1%     2%                            0% 
Opbrengstindex overig                0%              0%       
0%      1%     2%                            0% 
 
De opbrengststijging per 1 januari 2019 wordt in 
de grondprijsnotitie verwerkt. De kostenindex voor 
2019 wordt verwerkt in de ramingen voor nog te 
verwachten kosten per 1 januari 2019. Daarom 
staan de indexeringen voor 2019 hier op 0%. 

17-12-2018  B04 2282857 - Raadsvragen 
over afvalbeleid 
gemeente hengelo 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de fractie van de PVV 
beantwoorden middels bijgevoegde concept 
antwoordbrief. 

De fractie van de PVV heeft vragen gesteld over het afvalbeleid 
van de gemeente Hengelo. Deze zijn door het  college 
beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

17-12-2018  B05 2304461 - Raadsvragen 
over ontwikkelingen in 
de wijk Nijverheid 

De raadsvragen van de PvdA over ontwikkelingen 
in de wijk Nijverheid te beantwoorden met de 
bijgevoegde brief. 

De PvdA heeft vragen gesteld over ontwikkelingen in de wijk 
Nijverheid. Deze vragen zijn door het college beantwoord middels 
een brief aan deze fractie. 

Bas van 
Wakeren 

17-12-2018  B06 2305463 - Raadsvragen 
over sluiting Triple B 

Het college besluit: 
De vragen van PPV Hengelo over de sluiting van 
Triple B te beantwoorden met bijgaande brief 

De PPV in Hengelo heeft vragen gesteld over de sluiting van Triple 
B. Het college heeft deze vragen per brief beantwoord. 

Gerard Gerrits 

17-12-2018  B07 2154621 - Raadsvragen 
over onduidelijk 
terrassenbeleid en het 
gelijkheidsbeginsel 

De antwoordbrief aan Lokaal Hengelo over het 
terras van Triple B vaststellen en door te sturen 
naar de gemeenteraad. 

Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over de terrasvergunning en 
het terras van Triple B gevestigd aan de Telgen 8. In het 
terrassenbeleid is onderscheid gemaakt tussen winkelgebied en 
horecagebied. In het winkelgebied zijn ter plaatse van Triple B 
ruime terrassen toegestaan, maar willen wij ten behoeve van de 
winkelfunctie vasthouden aan een zo open mogelijk karakter van 
de terrassen. Dit betekent dat het terras niet volledig met 
terrasschotten omgeven mag worden en dat een winterterras niet 
is toegestaan. Inmiddels is dit onderwerp ten aanzien van Triple B 
helaas ingehaald door de tijd omdat de eigenaren hebben besloten 
te stoppen met de exploitatie van Triple B 

Gerard Gerrits 

17-12-2018  B08 2292112 - Raadsvragen 
over financiële situatie 
ZGT 

De raadsvragen van PVV Hengelo over de 
financiële situatie van ZGT beantwoorden middels 
bijgaande brief. 

Het college beantwoordt vragen van PVV Hengelo over de 
financiële situatie van ZGT. 

Bas van 
Wakeren 

17-12-2018  B09 2296607 - Raadsvragen 
over lachgas in de 
horeca 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de 
vragen over lachgas in de Hengelose horeca van 
Pro Hengelo. 

Pro Hengelo heeft vragen gesteld over lachgas in de Hengelose 
horeca. Het college van burgemeester en wethouders heeft de 
vragen per brief beantwoord. 

Sander 
Schelberg 

17-12-2018  B10 2301632 - Raadsvragen 
over lagere OZB voor 

Het college besluit: 
Vragen van het CDA over het OZB tarief voor 

De Tweede Kamer heeft het amendement Omzigt cs aanvaard. 
Met dit amendement kunnen gemeenten, zodra dit ook is 

Mariska ten 
Heuw 
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verenigingen verenigingen beantwoorden volgens bijgaande 
antwoordbrief. 

aangenomen door de Eerste Kamer, OZB heffen van "sociaal 
belang behartigende instellingen" gebaseerd op het lagere OZB-
tarief voor woningen. Nu worden deze nog aangeslagen voor het 
hogere tarief niet-woningen. Er zijn nog veel vragen over de 
toepasbaarheid, de VNG onderzoekt het een en ander. Op vragen 
van de CDA fractie geeft het college aan dit onderwerp te willen 
betrekken bij de keuze van nieuwe beleidsvoornemens bij de 
Kadernota 2020-2023. 

17-12-2018  B11 2289218 - Raadsvragen 
over vestigen 
vergunninghouders 

Het college van B&W besluit: 
In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de 
fractie van de PVV inzake vragen rond het vestigen 
van vergunninghouders. 

De fractie van de PVV heeft vragen gesteld inzake het huisvesten 
van vergunninghouders. De vragen gaan onder andere over het 
aantal in Hengelo geplaatste statushouders, het aantal 
toegewezen sociale huurwoningen en het aantal uitkeringen. 
Het college beantwoordt de vragen door bijgaande antwoordbrief. 

Sander 
Schelberg 

17-12-2018  B12 2298184 - Proces 
Kadernota/Beleidsbegroti
ng 2020-2023 

Instemmen met de raadsbrief "Proces 
Kadernota/Beleidsbegroting 2020-2023". 

In deze brief doet het college de gemeenteraad een procesvoorstel 
over het bestuurlijk traject van de (concept) Kadernota 2020-
2023 en de Beleidsbegroting 2020-2023. Jaarlijks wordt de 
Kadernota in het voorjaar voorbereid en aan de gemeenteraad 
aangeboden. In de Kadernota vindt de integrale afweging plaats 
tussen het bestaande en het nieuwe beleid. Uitgangspunt hierbij is 
dat de financiële consequenties, die daaruit voortvloeien, dusdanig 
zijn dat een structureel sluitende Beleidsbegroting 2020-2023 
wordt opgesteld. 

Mariska ten 
Heuw 

17-12-2018  B13 2304184 - Aanwijzing 
autorisatiebevoegden 
reisdocumenten en 
rijbewijzen 

De burgemeester besluit: 
1. Onderstaande medewerkers aan te wijzen als 
autorisatiebevoegden reisdocumenten en 
rijbewijzen: 
- D.J. ter Bals (applicatiebeheerder) 
- R.H.M. van Benthem (applicatiebeheerder) 
- N. van Handenhove (allround medewerker 
publiekszaken). 
2. Het besluit 'aanwijzing autorisatiebevoegden 
reisdocumenten' van 24 september 2014 in te 
trekken. 

Voor het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en 
rijbewijzen gebruikt de gemeente speciale apparatuur. Alleen 
mensen die een toegangspasje hebben, kunnen met die 
apparatuur werken. De 'autorisatiebevoegden reisdocumenten en 
rijbewijzen' zijn verantwoordelijk voor het aanvragen, uitgeven, 
intrekken en bewaren van die pasjes. De burgemeester wijst deze 
autorisatiebevoegden aan. De laatste keer dat dat gebeurde, was 
in september 2014. Omdat die aanwijzing niet meer actueel is, is 
een nieuwe aanwijzing nodig. 

Sander 
Schelberg 

17-12-2018  B14 2187920 - Wijziging 
subsidieregeling 
Cultuurhistorisch Erfgoed 
2016-2019 

Het college besluit: 
de 'Subsidieregeling Cultuurhistorisch Erfgoed 
2019' met bijbehorende bijlagen vast te stellen, 
onder gelijktijdige intrekking van de 
'Subsidieregeling Cultuurhistorisch Erfgoed 2016-
2019'. 

De gemeente heeft de 'Subsidieregeling voor Cultuurhistorisch 
Erfgoed 2019' vastgesteld. Een vergelijkbare regeling bestond al 
meerdere jaren maar is gewijzigd. De separate regeling 'Tuindorp' 
is bijvoorbeeld komen te vervallen. Het restant budget uit de 
subsidieregeling van de provincie Overijssel is nu volledig besteed. 
De regeling wordt voortgezet in een afgeslankte vorm onder het 
budget van 'Monumentenzorg'. Voor karakteristieke panden en 
karakteristieke of authentieke tuinmuren binnen Tuindorp 't 

Lansink is voor onderhoud of herstel een beperkte 
subsidiebijdrage mogelijk. 
Daarnaast is éénmalig €125.000,- beschikbaar voor de 
Puiencommissie. De regeling zal jaarlijks worden herzien en 
vastgesteld door het college van B&W. 

Gerard Gerrits 

17-12-2018  B15 2300509 - Aanvullend 
krediet uitvoering 
Enschedesestraat fase 2 

Het college besluit: 
1. Een aanvullend uitvoeringskrediet 
Enschedesestraat beschikbaar te stellen van € 
695.000,00 

Tijdens de uitwerking van de plannen van de Enschedesestraat 
door de gemeente en de aannemer is gebleken dat er meer riool 
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.  
Naast het plaatsen van een aantal extra ondergrondse 

Mariska ten 
Heuw 
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2. Dit krediet te dekken uit een bijdrage uit het 
gemeentelijk rioleringsplan / klimaat actieve stad 

voorzieningen is er voor gekozen om het riool te vervangen in 
plaats van het zoals in eerdere plannen renoveren (relinen) van 
het riool. Hierdoor is het de komende jaren niet meer nodig om 
het straatwerk weer open te breken met bijbehorende overlast. 
Het gaat hier vooral over het Burgemeester Jansenplein, 
Langestraat en Willemstraat. 
Daarnaast is er in het kader van de klimaat actieve stad voor 
gekozen om alle panden in het projectgebied wat betreft 
hemelwater af te koppelen van het vuilwater riool. Het 
hemelwater wordt geloosd op de nieuwe goten die het water 
afvoeren naar de beken. 
Tot slot zijn wij geconfronteerd met een sterke stijging van de 
kosten in het project, ook specifiek voor de riool werkzaamheden. 
Om deze redenen wordt aan het college gevraagd een aanvullend 
krediet beschikbaar te stellen van € 695.000,- en dat te dekken 
uit het rioolfonds. 

17-12-2018  B16 2294823 - Collegebesluit 
vaststellen visie en 

aanpak decentralisatie 
beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang 
2018-202 

Het college besluit; 
1. De regionale visie en aanpak decentralisatie 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang te 
onderschrijven.  
2. De raad te informeren over de visie en aanpak 
decentralisatie middels bijgaande een brief en voor 
te stellen hierover een beeldvormende politieke 
markt te organiseren (om input op te halen voor 
Hengelose visie en besteding middelen). 
3. De adviesraad Sociaal domein informeren met 
een brief over kennisname van college van positief 
advies. 

Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en 

inhoudelijk door te ontwikkelen. Centraal staat dat de 
verantwoordelijkheid vanaf 2021 wordt verlegd van de 
centrumgemeente Enschede naar alle regiogemeenten (bestaande 
uit de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, 
Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal). Ter voorbereiding 
daarop is een regionale visie ontwikkeld. 

Bas van 
Wakeren 

17-12-2018  B17 2299787 - Aankoop 
gymzaal met 
bijbehorende grond aan 
het Tichelpad van de 
stichting Saxion. 

In te stemmen met de aankoop van de gymzaal en 
bijbehorend sportveld aan het Tichelpad onder de 
voorwaarden en bepalingen zoals overeengekomen 
in koopovereenkomst. 

Er is veel vraag naar meer gymcapaciteit bij het Scholeneiland. 
Zowel Bataafs Lyceum en Avila College vragen naar extra 
gymruimte. 
Verder zal door de komst van het Mezquita college dit alleen nog 
maar toenemen. De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om te 
voorzien in voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs en koopt 
van de stichting Saxion het gymlokaal en bijbehorend grasveld. 

Claudio 
Bruggink 

17-12-2018  B18 2308690 - 
Grondprijzennotitie 
Gemeente Hengelo 2019 

Het college besluit: 
1. De “Grondprijzennotitie Gemeente Hengelo 
2019” vast te stellen, waarbij de grondprijzen 
gehanteerd worden per 1 januari 2019. 
2. De “Grondprijzennotitie Gemeente Hengelo 
2019” ter kennisname te brengen van de 
gemeenteraad. 

Jaarlijks worden door het college de uitgifteprijzen, voor het 
daarop volgende jaar, vastgesteld. 
Voor de particuliere woningbouwkavels is gekozen voor een 
prijsstijging ten opzichte van 2018 van gemiddeld 4%. 
Voor de bedrijventerreinen is er voor gekozen om de grondprijzen 
(nagenoeg) gelijk te houden aan de grondprijzen van 2018. 

Mariska ten 
Heuw 

17-12-2018  B19 2308685 - Verzoek 
verlenging tot uiterlijk 1-
7-2019 verantwoorden 
subsidies PS544 
Kwaliteitsimpuls 
Pastoriestraat 

Het college besluit: 
1. de Stichting Pastoriestraat Hengelo 3.0 tot 
uiterlijk 1 juli 2019 verlenging van 
uitvoeringsperiode van het project verlenen; 
2. de stichting informeren middels bijgaande brief;  
3. de Ontwikkelagenda Netwerkstad  informeren 
middels toezending van een kopie van dit besluit. 

De Stichting Pastoriestraat Hengelo 3.0 heeft een 11 puntenplan 
ter verbetering van de Pastoriestraat opgesteld. Het project krijgt 
een subsidie van €100.000  waarmee in totaal 4 ton wordt 
geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de Pastoriestraat 
voor alle betrokken partijen. Het gaat dan om het aantrekkelijker 
maken/verbeteren van gevels, terrassen, bestrating en ook van 
van de horeca zelf. Om nog een aantal verbeteringen te kunnen 
bereiken vraagt de stichting verlenging van de uitvoeringstermijn 

Gerard Gerrits 
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van het project tot 1 juli 2019. 

17-12-2018  B20 2308610 - College 
besluit mandatering 
portefeuillehouder voor 
verzending brief aan 
Ministerie van EZK 

Wethouder Claudio Bruggink, portefeuillehouder 
Milieu en Duurzaamheid, machtigen om op 19 
december 2018 tijdens het 
Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid 
en Afval in te stemmen met het door de voorzitter 
verzenden van een brief naar het ministerie van 
EZK om het aanbod van RWS te bekrachtigen. 

Rijkswaterstaat wil samen met Twentse gemeenten,  provincie 
Overijssel, Waterschap Vechtstormen en Enexis de mogelijkheden 
onderzoeken voor grootschalige energieopwekking langs alle 
Rijkswegen in Twente.  Er is al een voorverkenning gedaan van de 
mogelijkheden langs de Rijksweg A35 vanaf Almelo/Wierden tot 
de Duitse grens. In deze samenwerking werd ervaring opgedaan 
met de inzet van rijksgronden voor de energietransitie in de regio. 
Twentse gemeenten hebben deze samenwerking als heel prettig 
ervaren en doen dan ook een verzoek via een brief aan het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om deze 
samenwerking te continueren. Dit sluit aan bij de opdracht van 
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan 
Rijkswaterstaat om Rijksgronden in te zetten voor de 
energietransitie. 

Claudio 
Bruggink 

17-12-2018  B21 2301457 - Eerste 
verkenning m.b.t. het 
uitvoeren van 
beschermingsbewind in 
eigen beheer 

Het college besluit: 
1. Vaststellen van het Eerste onderzoek 
bewindvoering in eigen huis uitvoeren. 
2. de raad met bijgevoegde brief te informeren. 
3. Ambtelijke organisatie de opdracht verlenen 
voor verder onderzoek naar de mogelijkheden van 
het zelf uitvoeren van beschermingsbewind. 

Het college van B&W van Hengelo vindt het belangrijk om goede 
schuldhulpverlening te bieden aan haar inwoners. Het team van 
BudgetAlert biedt inwoners van Hengelo dienstverlening op het 
gebied van financiën en het oplossen van schulden. De Stadsbank 
Oost Nederland heeft hierin haar taak om een schuldregeling rond 
te krijgen met alle schuldeisers. Een groeiende groep mensen met 
schulden krijgt via de rechter een bewindvoerder. Voor mensen 
met een laag inkomen worden de salariskosten van de 
bewindvoerder vergoed via de bijzondere bijstand. Hengelo heeft 
in 2017 meer dan een miljoen euro uitgegeven aan deze kosten. 
Om te kijken of de kosten omlaag kunnen zal het college een 
onderzoek instellen naar de mogelijkheden van het zelf uitvoeren 
van beschermingsbewind. 
 
Heeft u vragen over uw financiën of wilt u hulp bij het oplossen 
van schulden door BudgetAlert, kom dan langs bij ons Zorgloket. 

Mariska ten 
Heuw 

17-12-2018  B22 2306933 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Buitengebied, Bornsedijk 
80 

Het college besluit: 
1. dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu optreden als gevolg van het project 
‘bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80’ en 
er daarom geen milieueffectrapport behoeft te 
worden opgesteld; 
2. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80 
(met identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0125-
0201); 
3. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
4. het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, 
Bornsedijk 80, gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage te leggen. 

Met dit bestemmingsplan wordt de bestemming gewijzigd voor 
(enkele percelen nabij de) Bornsedijk 80; percelen U185, U 4184 
en U 4185. Op deze locatie was voorheen het bedrijf "de 
kruidentuin" gevestigd. De bestemming wordt gewijzigd van 
"Bedrijf" met de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf -12" naar 
"Wonen" en "Agrarisch met waarden", zodat de realisatie van een 
compensatiewoning in het kader van Rood voor Rood mogelijk 
wordt gemaakt. Op de locatie Schalmedenweg 24 te Hengelo 
wordt 533 m2 agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt en op de 
locatie Emtenbroekerdijk 42 in Bruchterveld (gemeente 
Hardenberg) wordt 330 m2 agrarische bedrijfsbebouwing 
gesloopt. In totaal wordt er 863 m2 agrarische bedrijfsbebouwing 
gesloopt. Ter compensatie wordt er een woningbouwkavel 
gerealiseerd op het perceel links van de Bornsedijk 80. Hiervoor is 
een erfinrichtingsplan gemaakt, waarin het plan ruimtelijk wordt 
onderbouwd. Ook het perceel Bornsedijk 80 zal door deze 
ontwikkeling een andere, passende bestemming krijgen. De 

bovenstaande afspraken zijn op 6 maart 2018 vastgelegd in een 
Rood voor Rood overeenkomst. 

Gerard Gerrits 
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Over het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 
80 is vooroverleg gepleegd met oa. de provincie. Het plan is niet 
in strijd met het provinciaal beleid. Het ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied, Bornsedijk 80 wordt na instemming door het college 
gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan 
een ieder zienswijzen indienen. 

17-12-2018  B23 2296230 - 
Clientervaringsonderzoek
en jeugd en wmo 2018 

1. Te besluiten de gemeenteraad te informeren 
over de uitkomsten van de 
cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo 
2. De betreffende rapportages aan de Adviesraad 
Sociaal en de Wmo cliëntenraad aan te bieden. 

Om ook de kwaliteit van de zorg waarvoor de gemeente sinds 1 
januari 2015 in het kader van de WMO en de Jeugdwet 
verantwoordelijk voor is te kunnen bewaken, heeft de gemeente 
een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit  laten voeren bij cliënten 
die hulp of ondersteuning ontvangen. In juni/juli zijn vragenlijsten 
uitgezet bij Hengelose cliënten. De uitkomsten van beide 
onderzoeken zijn nu bekend en worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad, de Adviesraad Sociaal en de cliëntenraad Wmo.  
We herkennen ons in de uitkomsten van de 
cliëntervaringsonderzoeken. De resultaten laten geen grote 
veranderingen zien ten opzichte van de voorgaande jaren. 

Merendeel van de respondenten weet waar ze terecht kunnen met 
hun vraag en is tevreden over hoe de gemeente met de hulpvraag 
omgaat. We zijn verheugd over de toename van bekendheid met 
de cliëntondersteuning, maar we zullen hier op blijven investeren. 
Dit is ook in lijn met de extra aandacht die het ministerie van VWS 
vraagt voor onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Ook het belang van het investeren in preventie wordt met deze 
resultaten ondersteund. De komende periode wordt samen met 
onze voorveldpartners gewerkt aan een Hengelose visie op 
preventie in het sociaal domein. 

Claudio 
Bruggink 

17-12-2018  B24 2307388 - Groensituatie 
Paul Pellastraat 

Het college besluit het inrichtingsplan vast te 
stellen om hiermee uitvoering te geven aan de 
‘complexe situatie’ van de Paul Pellastraat 136 t/m 
142, 146 en 148. 

De gemeente is in overleg met een deel van de bewoners van de 
Paul Pellastraat gekomen tot een nieuw inrichtingsplan van het 
groen in de straat. 

Mariska ten 
Heuw 

17-12-2018  B25 2307553 - 
Eindrapportage 1e 
Deelonderzoek Sociale 
Foto 

Het college besluit:  
1. Kennis te nemen van de inzichten en 
aanbevelingen in de eindrapportage van het 1e 
deelonderzoek OZL/OMD (incl. kortdurend verblijf). 
2. Kennis te nemen van de reactie van de taskforce 
Sociaal Domein. 
3. Kennis te nemen van de reactie van het CMT/de 
directeur. 
4. De lijn uit de bevindingen, aanbevelingen en 
reacties onder 1. t/m 3. over te nemen en als 
standpunt te verwerken in een brief aan de 
gemeenteraad. 

Het college heeft de concerncontroller de opdracht gegeven te 
onderzoeken wat de basis is voor het financiële perspectief van 
het Sociaal Domein in de Kaderbrief 2019-2022. Onder het Sociaal 
Domein verstaan we alle taken die de gemeente verricht op basis 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de 
Participatiewet en de Jeugdwet. De eindrapportage van het 1e 
deelonderzoek OZL/OMD ligt nu voor. 
Daaruit blijkt, dat de betrouwbaarheid van de begroting kan 
worden vergroot door aandacht te houden voor informatie, het 
proces, de rolverdeling en risicomanagement. 
De taskforce Sociaal Domein en het management van de 
gemeente Hengelo nemen de aanbevelingen over. Het college 
informeert de raad in een brief. 

Claudio 
Bruggink 

11-12-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

A02 2298245 - Vaststellen 
aangepaste beleidsregels 
Wmo en Jeugdwet 

1. Vaststellen van de Beleidsregels 
maatschappelijke ondersteuning 2019 
2. Vaststellen van de Beleidsregels Jeugdhulp 2019 
3. Beleidsregels ter kennisname voorleggen aan de 
Cliëntenraad Wmo met het verzoek om een 

Zie persbericht. Bas van 
Wakeren 
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bijdrage te leveren aan de evaluatie in april 2019. 

11-12-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

A04 2309574 - Besluit op 
aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 

Besluit tot weigeren van de omgevingsvergunning 
aanvraag voor de bouw van 43 woningen aan de 
Venderinksweg / Aletta Jacobslaan 

Een negatief besluit nemen op de omgevingsvergunning aanvraag 
voor de bouw van 43 woningen aan de Venderinksweg / Aletta 
Jacobslaan nabij 64. 

Gerard Gerrits 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


