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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 8 januari 2019 
 

 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. 

8-1-2019  B01 2309983 - Vaststellen 
plan van aanpak 
omgevingsvisie 
Buitengebied. 

De raad voor te stellen: 
Het plan van aanpak omgevingsvisie Buitengebied 
vast te stellen. 

Vaststelling omgevingsvisie Buitengebied Gerard Gerrits 

8-1-2019 B03 2267108 - Raadsvragen 
over waardering voor 
mantelzorgers 

De Raadsvragen van Lokaal Hengelo beantwoorden 
door middel van de voorgelegde brief. 

Na het uitspreken van het faillissement van de Stichting Informele 
Zorg Twente heeft de raadsfractie van LokaalHengelo hierover 
schriftelijke vragen aan het college gesteld. Deze vragen zijn 
schriftelijk beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

8-1-2019 B04 2305059 - Raadsvragen 
over Preventieakkoord 
Hengelo 

De raadsvragen van de ChristenUnie over het 
preventieakkoord Hengelo te beantwoorden met de 
bijgevoegde brief. 

De ChristenUnie heeft vragen gesteld naar aanleiding van het 
landelijke preventieakkoord dat onlangs is gesloten. Deze vragen 
zijn door het college beantwoord middels een brief aan deze 
fractie. 

Bas van 
Wakeren 

8-1-2019 B06 2309895 - Raadsvragen 
over een bruisende 
binnenstad 

Het college besluit: 
De vragen van de Lokaal Hengelo over de 
binnenstad van Hengelo te beantwoorden met 
bijgevoegde brief. 

De fractie van Lokaal Hengelo heeft schriftelijke raadsvragen 
gesteld over de binnenstad van Hengelo. Het college heeft deze 
vragen schriftelijk beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

8-1-2019 B07 2314288 - Raadsvragen 
opmerkingen over 
besteding middelen 
kinderarmoede voor 
jeugdraad 

De raadsvragen van het CDA over de besteding 
van middelen voor kinderarmoede van 2018 als in 
bijgevoegde brief te beantwoorden. 

Over de besteding van middelen voor kinderarmoede van 2018 
zijn raadsvragen gesteld. Het college heeft deze beantwoord. 

Mariska ten 
Heuw 

8-1-2019 B08 2305069 - Raadsvragen 
over uitspraken van 
Evert Bleuming FC 

Twente over o.a. de 
Voetbal Academie 

Het college besluit de vragen van Lokaal Hengelo 
over de voetbalacademie van FC Twente te 
beantwoorden middels bijgevoegde antwoordbrief 

De fractie van Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over de 
voetbalacademie van FC Twente. Dit naar aanleiding van 
uitspraken door hoofd scouting van FC Twente die heeft 

aangegeven de voetbalacademie naar Enschede te willen 
verplaatsen. Via bijgevoegde brief worden deze vragen 
beantwoord. 

Claudio 
Bruggink 

8-1-2019 B09 2303974 - Toezending 
resultaat onderzoek 
Sociaal Domein Hengelo 
en verzoek om 
bestuurlijke reactie 

Bijgaande brief versturen naar de 
Rekenkamercommissie als reactie op het resultaat 
Onderzoek Sociaal domein Hengelo. 
De gemeenteraad een afschrift hiervan sturen met 
het verzoek het te betrekken bij de politieke markt 
over dit onderzoek. 

Op 27 november jl. ontving het college het resultaat van het 
Onderzoek Sociaal domein Hengelo. Een onderzoek dat de 
Hengelose Rekenkamercommissie heeft uitgevoerd samen met de 
Algemene Rekenkamer. Een onderzoek dat inzicht geeft in de 
inrichting van het sociaal domein van de gemeente Hengelo ultimo 
maart 2018. En dat een verwevenheid laat zien tussen de 
onderdelen van het sociaal domein. Via bijgaande brief aan de 
Rekenkamercommissie geeft het college een reactie op de 
resultaten van dit onderzoek. 

Bas van 
Wakeren 

8-1-2019 B10 2313479 - Proces 
Verkoop Paul 
Krugerstraat 49 

College besluit: 
De gemeenteraad in kennis te stellen met 
bijgaande brief betreffende het verkoopproces 
rondom de ophanden zijnde verkoop van de Paul 
Krugerstraat 49. 

De gemeente beschikt per 1 oktober 2018 vrijelijk over het pand 
aan de Paul Krugerstraat 49. Het college gaat het pand verkopen 
en informeert de gemeenteraad daarover. 

Mariska ten 
Heuw 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

8-1-2019 B11 2296307 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Elisabethstraat 

Het college besluit: 
 
A. 
dat conform de informele mer-beoordeling in de 
voorbereiding op het bestemmingsplan 
Elisabethstraat, geen milieueffectrapport behoeft te 
worden opgesteld. 
 
B. 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Elisabethstraat (met 
identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0122-0201, 
getekend op de ondergrond 
o_NL.IMR0.0164.BP0122.dgn); 
2. in te stemmen met het ontwerp 
beeldkwaliteitplan Elisabethstraat;  
3. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
4. het ontwerp bestemmingsplan Elisabethstraat en 
het beeldkwaliteitplan Elisabethstraat gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage te leggen. 
5. Het collegebesluit van 26 januari 2010 met 
betrekking tot het bestemmingsplan 
‘Elisabethstraat (met identificatienummer  
NL.IMRO0164.BP0001-0202) in te trekken; 

De woningen die op de locatie stonden zijn in 2006 gesloopt ten 
behoeve van een herontwikkeling. Deze herontwikkeling is 
destijds stil komen te liggen waardoor het gebied al een langere 
tijd braak ligt. Plegt- Vos en Bemog projectontwikkeling (samen 
Elisahof VOF) hebben het initiatief om op de locatie aan de 
Elisabethstraat woningen te ontwikkelen. In het plangebied zullen 
40 grondgebonden woningen en een appartementencomplex voor 
Welbions met 22 appartementen voor de sociale huur worden 
ontwikkeld. 
De herontwikkeling van dit gebied past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan Wilderinkshoek en dient te worden herzien. Het 
voorliggend bestemmingsplan maakt de gewenste 
woningbouwontwikkeling mogelijk. 
Er is een Beeldkwaliteitplan opgesteld omdat nu het plangebied 
binnen de welstandsnota onder ‘Moderne Woonwijken’ valt en de 
landschappelijke aanpak en bijbehorende bebouwing niet 
toetsbaar is binnen dit kader. Het Beeldkwaliteitplan is bedoeld 
om de ruimtelijke kwaliteit van het woongebied te toetsen en te 
bewaken.  
Het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het ontwerp bestemmingsplan 
worden gezamenlijk ter inzage gelegd. 

Bas van 
Wakeren 

8-1-2019 B12 2312924 - 
Decembercirculaire 2018 
Gemeentefonds 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de raadsbrief 
Decembercirculaire 2018 gemeentefonds. 
2. Het positieve effect van € 368.303 voor het 
boekjaar 2018 toe te voegen aan de reserve 
decentralisatie-uitkering. 
3. De middelen voor Aardgasvrije wijken in de 
jaarstukken 2018  toe te voegen aan de reserve 
decentralisatie-uitkering. 
4. De incidentele middelen voor informatieplicht 
energiebesparende maatregelen in de jaarstukken 
2018  toe te voegen aan de reserve 
decentralisatie-uitkering. 
5. De eerder dan voorzien ontvangen middelen 
voor Schulden en Armoede in de jaarstukken 2018  
toe te voegen aan de reserve decentralisatie-
uitkering. 
6. De mutaties voor 2019 en verder te verwerken 
in een verzamelbesluit tot wijziging van de 
Beleidsbegroting 2019-2022. 

De ontwikkelingen op basis van de decembercirculaire 2018 van 
het gemeentefonds laat voor het boekjaar 2018 een 
budgetneutraal effect zien. Voor de komende begrotingsjaren 
2018-2021 valt de decembercirculaire 2018 eveneens 
budgetneutraal uit. 

Mariska ten 
Heuw 

8-1-2019 B13 2316217 - Aftreden lid 
Adviesraad Sociaal 
domein 

Het college besluit: 
1. de heer J. Wiggers op zijn eigen verzoek als lid 
van de Adviesraad Sociaal domein te ontslaan. 
2. de betrokkene te informeren met bijgevoegde 
brief. 

De gemeente Hengelo heeft een Adviesraad Sociaal Domein die 
het college adviseert op het terrein van de Wmo, jeugd en de 
Participatiewet. Een lid van de adviesraad blijkt op eigen verzoek 
in juli 2018 al te zijn gestopt. Het college ontslaat hem als lid van 
de Adviesraad en bedankt hem voor hun inzet. 
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8-1-2019 B14 2313688 - Vraagt 
namens de werkgroep 
aandacht voor het 
burgerinitiatief Storkiaan 
voor Hart van Zuid 

Het college besluit: 
1. steun uit te spreken voor de realisatie van een 
Storkroute in Hart van Zuid en de rolinvulling bij 
dit initiatief in samenspraak met de initiatiefnemers 
uit te werken; 
2. bijgaande antwoordbrief naar de initiatiefnemers 
te versturen. 

Een groep betrokken Hengeloërs heeft het initiatief genomen om 
in Hart van Zuid te komen tot een Storkroute om het ‘Storkgevoel’ 
te accentueren en te verbinden met de stad van nu en de 
toekomst. De initiatiefgroep heeft een brief gestuurd, waarin zij 
het college van B en W vragen steun uit te spreken voor dit 
initiatief. Het college van B en W omarmt het initiatief en wil dit 
graag ondersteunen daar waar dat mogelijk is. Wij gaan met de 
initiatiefnemers in gesprek over de uitwerking van de verdere  
rolinvulling bij dit initiatief. In de bijgevoegde brief geven wij een 
reactie op het initiatief voor de Storkroute. 

Mariska ten 
Heuw 

17-12-2018 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 2267121 - Bezwaar 
tegen het besluit op 
Wob-verzoek 

de bezwaren, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de gedeeltelijke weigering van 
haar verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) om alle (werk)afspraken tussen gemeente Hengelo en de 
gecertificeerde instellingen. De gevraagde informatie is verstrekt, 
met uitzondering van tarievenlijsten. De commissie stelt vast dat 
de Wob een weigeringsmogelijkheid biedt als het gaat om bedrijfs- 
en fabricage gegevens. Uit de jurisprudentie van de Raad van 
State blijkt dat financiële gegevens, zoals tarievenlijsten, onder 

omstandigheden ook onder deze categorie kunnen worden 
geschaard. De commissie is van mening dat die omstandigheden 
zich in dit geval voordoen, omdat de tarievenlijsten een 
voorspellende waarde hebben voor toekomstige 
onderhandelingen, een onderhandelingspartij kan hiermee zijn 
voordeel doen. De commissie is dan ook van oordeel dat de 
tarievenlijsten terecht en op goede gronden zijn geweigerd 
openbaar te maken en adviseert de bezwaren ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Het college 
heeft conform dit advies besloten. 

Bas van 
Wakeren 

17-12-2018 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 2264884 - Bezwaar 
tegen afwijzing 
aanwezigheidsvergunnin
g kansspelautomaten 't 
Centrum 

Het bezwaar, conform het advies van de commissie 
voor de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit te handhaven onder de 
wijziging van de motivering zoals aangegeven in 
het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften. 

Bezwaarde is het niet eens met de weigering van een 
aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten. De commissie 
voor de bezwaarschriften is van oordeel dat de inrichting van 
bezwaarde terecht niet is aangemerkt als hoogdrempelige 
inrichting, zodat de aanwezigheidsvergunning voor 
kansspelautomaten terecht is geweigerd. De commissie heeft 
daarom geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten. Er is overeenkomstig dit advies 
besloten. 

Gerard Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


