
Pagina 1 van 4 

Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 16 april 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. 

16-4-2019  A04 2326315 - Informerende 
brief aan de raad m.b.t. 
stand van zaken 
Interventieprogramma 
sociaal domein 

1. De gemeenteraad te informeren over de stand 
van zaken van het interventieprogramma sociaal 
domein via bijgaande brief en bijlage. 
2. Die brief eveneens ter informatie toe te sturen 
naar de Adviesraad sociaal domein, Cliëntenraad 
Wmo en Seniorenraad, en ze daarbij elk 
afzonderlijk een reactie te geven op het door hun 
ingediende advies over het interventieprogramma. 

Op 6 juli 2018 heeft het college van de gemeente Hengelo het 
'Interventieprogramma sociaal domein' vastgesteld en 
aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna heeft zij de 
gemeenteraad in de brief van 12 juli 2018 laten weten dat dit 
interventieprogramma deel uitmaakt van een bredere benadering 
ten aanzien van de financiële tekorten. Wij zijn inmiddels ruim een 
half jaar verder en daarom informeert het college de 
gemeenteraad over de stand van zaken van het 
interventieprogramma. 

 

16-4-2019  B02 2348732 - Ensia 2018 
verantwoording 
Basisregistratie Adressen 
en Gebouwen (BAG) en 
Basisregistratie 
Grootschalige Topogr 

Het college besluit: 
-          De verantwoordingsrapportages 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 
2018 vast te stellen 
-          De gemeenteraad d.m.v. bijgevoegde brief 
te informeren over de uitkomsten van de 
zelfevaluatie BAG en BGT 
-          De verantwoordingsrapportages BAG en 
BGT toe te sturen aan het ministerie van BZK 

De gemeente legt verantwoording af over de kwaliteit van de 
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Grootschalige 
Topografie (BGT). De gemeente voldoet aan de gestelde normen. 

Claudio 
Bruggink 

16-4-2019  B03 2361005 - Reactie motie 
stimuleren bij afgifte 
bouwvergunning 
invalidentoilet 

De raad per brief te informeren over de door het 
college voorgenomen en ondernomen acties naar 
aanleiding van de motie ‘Stimuleren bij afgifte 
bouwvergunning invalidentoilet’. 

Op 6 november 2018 heeft de gemeenteraad met algemene 
stemmen ingestemd met de motie ‘Stimuleren bij afgifte 
bouwvergunning invalidentoilet’. De opdracht aan het college was 
de voorschriften in de bouwvergunning voor verbouw en 
nieuwbouw zoveel mogelijk te conformeren aan het VN-verdrag 
voor de rechten van personen met een handicap. Daarnaast is het 
college opgedragen om in het jaarlijks overleg met de horeca dit 
punt aan de orde te stellen en hen te betrekken, stimuleren en 
enthousiasmeren bij dit proces. Verder dient het college de 
plaatsing van een multifunctioneel/voor mindervaliden 
toegankelijk toilet en de daarbij behorende afmetingen te 
stimuleren (bijv. door te informeren/benoemen/subsidiëren). En 
tot slot tijdens de bouw of verbouwing van een pand ook te 
controleren.  
 
Naar aanleiding van de motie heeft het college actie ondernomen. 
De raad per brief op de hoogte gebracht. 

Gerard Gerrits 

16-4-2019  B05 2355158 - Verrekening 
neveninkomsten 
Burgemeester en 

wethouders 2018 

Het college besluit: 
 
Voor het jaar 2018 geen neveninkomsten te 

verrekenen voor de burgemeester, de heer 
S.W.J.G. Schelberg, wethouders mevrouw M.A. ten 

Het college stelt vast dat over het jaar 2018 de burgemeester en 
(oud)wethouders van de gemeente Hengelo geen inkomsten 
hebben gehad uit nevenfuncties die in mindering moeten worden 

gebracht op hun salaris. 

Claudio 
Bruggink 
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Heuw, de heer G.G. Gerrits, de heer C.F.M. 
Bruggink en de heer B.G. van Wakeren en oud-
wethouders de heer J. Bron en de heer M.J.H. 
Elferink. 

16-4-2019  B05 2343078 - Verzoek om 
reactie mbt 
conceptrapport pilot 
"herijken toezicht voor- 
en vroegschoolse 
educatie (vve) en kinder 

1. Kennis te nemen van het conceptrapport 
'Onderzoek naar vve en kinderopvang' van de 
Inspectie van het Onderwijs 
2. In te stemmen met bijgaande reactie op het 
conceptrapport 'Onderzoek naar vve en 
kinderopvang' 
3. De Inspectie van het Onderwijs te informeren 
met bijgaande brief. 

De gemeente Hengelo heeft meegedaan met een pilotonderzoek 
van de Inspectie van het Onderwijs. De pilot heet 'Herijken van 
toezicht voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang'. In de 
pilot wordt onderzocht hoe de kwaliteit van voor- en 
vroegschoolse educatie (vve) en kinderopvang is. Verder is 
onderzocht hoe alle partijen, betrokken bij vve en kinderopvang in 
de gemeente, samenwerken om tot kwaliteit en 
kwaliteitsverbetering binnen de gemeente en op de locaties te 
komen. Het onderzoek is in het najaar van 2018 uitgevoerd. Er 
zijn gesprekken gevoerd met de gemeente, 
kinderopvangorganisatie vve, besturen van basisscholen en het 
Expertisecentrum Jonge Kind. Verder zijn er vijf vve voorscholen 
en drie vve vroegscholen (groep 1 en 2) bezocht. De resultaten 
van het onderzoek geven ons een goed beeld waar we nu staan op 

het gebied van vve en kinderopvang in Hengelo. Reden voor ons 
om mee te doen met de pilot waren de grote veranderingen in de 
structuur rondom kinderopvang en vve die wij sinds 2017 hebben 
doorgevoerd. Het conceptrapport is nu gereed en de gemeente is 
gevraagd om hierop een reactie te geven. Wij zijn tevreden met 
de resultaten van het onderzoek. Voor zowel vve als kinderopvang 
voldoen wij aan onze wettelijke eisen. Het blijkt dat de structuur 
die we hebben opgezet rondom vve een goede basis biedt voor de 
verdere kwaliteitsontwikkeling van vve en kinderopvang in 
Hengelo. Er wordt door alle partijen goed samengewerkt vanuit 
gezamenlijke doelen en een visie. Er zijn nog wel een aantal 
aandachtspunten zowel aan gemeentelijke zijde als bij de locaties. 
Deze aandachtspunten pakken we het komende jaar gezamenlijk 
op. 
 

Claudio 
Bruggink 

16-4-2019  B06 2363682 - Proeftuin 
Maakplaatsen & 
Generators Cultuurprofiel 
Twente 

1. Kennisnemen van het projectplan van de 
proeftuin ‘Maakplaatsen & Generators’ als 
onderdeel van het cultuurprofiel van de regio 
Twente. 
2. Instemmen met de aanbiedingsbrief van de 
wethouders cultuur van de Twentse gemeenten 
aan de minister van OCW. 

Vorig jaar hebben alle 14 Twentse gemeenten ingestemd met het 
cultuurprofiel 'Ruimte voor verbeelding' van de regio Twente.  
In het cultuurprofiel staan de visie en de thema’s benoemd 
waarop de gemeenten en de culturele sector de komende jaren 
willen samenwerken op regionaal niveau. In het cultuurprofiel zijn 
drie proeftuinen opgenomen om hiermee in de periode 2019-2020 
te experimenteren. Voor de realisatie van de proeftuinen in alle 
cultuurregio's heeft de minister van OCW financiële middelen 
beschikbaar gesteld voor 1 proeftuin per regio. De proeftuin 
Maakplaatsen & Generators is gekozen als proeftuin van de 
cultuurregio Twente. Dit is een proeftuin van Tetem, een Twentse 
beeldende kunstinstelling die is gericht op mediakunst. 
 
De proeftuin bestaat uit 2 onderdelen: Maakplaatsen en 
Generators. Beide onderdelen hebben als doel het aantrekken, 
behouden en ontwikkelen van talent in Twente. De Maakplaatsen 
is een bestaand programma, een coproductie van Tetem, de 

Bas van 
Wakeren 
 
 



Pagina 3 van 4 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

Universiteit Twente en het ROC van Twente. De Maakplaatsen 
bieden een programma waarmee kinderen en jongeren zich 
kunnen ontwikkelen tot verkennende, ontdekkende en creatieve 
burgers. De Generators is een platform in oprichting, met als doel 
een spannende alternatieve underground programmering gericht 
op bezoekers van innovatieve en technologische activiteiten. 
 

16-4-2019  B07 2352620 - Raadsvragen 
over nieuw inkoopmodel 
TOM (Twents 
Ondersteunings Model) 
voor WMO en Jeugdzorg 

De raadsvragen van de PvdA over het nieuwe 
Twentse Ondersteuningsmodel voor de inkoop van 
Wmo en Jeugdhulp (d.d. 17 maart 2019) 
beantwoorden via bijgaande brief. 

Op 17 maart jl. heeft de PvdA schriftelijke raadsvragen gesteld 
over het nieuwe Twentse Ondersteuningsmodel (TOM) voor de 
inkoop van Wmo en jeugdhulp. Via bijgaande brief beantwoordt 
het college deze vragen. De beantwoording van de vragen ligt in 
lijn met de informerende brief over de stand van zaken 
interventieprogramma sociaal domein (zaaknummer 2326315) die 
het college separaat naar de gemeenteraad stuurt. 
 

Claudio 
Bruggink 

09-4-2019 
1 week 
niet 
openbaar 

--- 2327185 - Bezwaar 
tegen besluit weigeren 
uitweg Deurningerstraat 
102 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarde is het niet eens met het weigeren van een tweede 
uitwegvergunning voor de achterzijde van perceel. De commissie 
is van oordeel dat de tweede uitwegvergunning terecht is 
geweigerd. De uitwegsituatie aan de voorzijde is immers niet 
anders dan de vele andere uitritten die uitwegen op vergelijkbare 
wegen. Voor zover aangenomen wordt dat toch een tweede uitweg 
noodzakelijk is acht de commissie van belang dat het college een 
alternatieve locatie voor een uitweg heeft voorgesteld die leidt tot 
een minder ver gaande aantasting van het openbaar groen. 
Bezwaarde heeft aangegeven dat deze optie hem niet past, omdat 
hij dan de inrichting van zijn kavel moet aanpassen. De commissie 
is van oordeel dat dit belang van bezwaarde niet zo zwaarwegend 
is dat de uitwegvergunning voor de aangevraagde locatie niet 
geweigerd kon worden. De commissie heeft daarom geadviseerd 
het bezwaar ongegrond te verklaren er is overeenstemming met 
dit advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

09-4-2019 
1 week 
niet 
openbaar 

--- 2319853 - Bezwaar 
tegen verkeersbesluit 
''blauwe zone 
Deldenerstraat 89'' 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren onder aanvulling van de motivering zoals 
verwoord in het advies van de commissie. 

Bezwaarmaker is het niet eens met het verkeersbesluit waarmee 
een parkeerschijfzone (blauwe zone) wordt ingesteld aan de 
Deldenerstraat ter hoogte van het wegvak met even huisnummers 
76 t/m 126 en oneven huisnummers 65 t/m 119. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast dat het college ter zake een 
vraaggestuurd beleid voert. Uit het gehouden draagvlakonderzoek 
blijkt dat een meerderheid van de bewoners voor de invoering van 
een blauwe zone is. De commissie is van oordeel dat het college 
het belang van de bewoners van de Deldenerstraat, dat 
parkeerplaatsen voor hun beschikbaar blijven als gevolg van het 
weren van langparkeerders uit de binnenstad, zwaarder heeft 
mogen laten wegen dan het belang van bezwaarde bij het vrij 
kunnen parkeren van haar klanten die eens in de één à twee 
weken haar kantoor langer dan een uur bezoeken. De commissie 
adviseert dan ook het bezwaar ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de 

motivering. Het college heeft conform dit advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 
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Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


