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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 7 mei 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. 

7-5-2019  A02 2370702 - Input college 
t.b.v. het opstellen van 
zienswijzen 
Gemeenteraad bij 
concept-jaarstukken 
GR's 2019 

Instemmen met verzenden van bijgaande 
raadsbrief 

Het college geeft op verzoek van de raad aanvullende informatie 
over de jaarstukken 2018 en begrotingen 2020-2023 van de 
gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen. Hiervoor is 
een brief opgesteld, die aan de raadsleden wordt gezonden. 

Gerard Gerrits 

7-5-2019  A03 2369151 - Raadsbrief 
voortgang 
kunstgrasbeleid 

Het college besluit de raad te informeren via 
bijgevoegde brief. 

Op verzoek van de raad is er een politieke markt georganiseerd op 
27 februari 2019 waarin het huidige kunstgrasbeleid is toegelicht. 
Belangrijkste onderwerp was de toepassing van SBR 

rubbergranulaat (vermalen autobanden) als infillmateriaal. Er zijn 
alternatieven voor het rubbergranulaat besproken en er is gezegd 
dat er bij de kadernota 2020-2023 een besluit over het 
toekomstige kunstgrasbeleid wordt genomen. Non-infill 
kunstgrasmatten zijn milieutechnisch het beste alternatief, maar 
deze matten zijn sporttechnisch nog op onvoldoende niveau. De 
verwachting is wel dat dit er in de toekomst wordt overgestapt op 
non-infill kunstgrasmatten., Het is de vraag wat er tot dat 
moment wordt toegepast in Hengelo. Hierover neemt de raad een 
besluit bij de kadernota. 
 Ook is gesteld dat de geplande en begrote kunstgrasrenovaties in 
2019 geen onnodige vertraging op mogen lopen. Via de 
bijgevoegde brief wordt de raad geïnformeerd over de voortgang 
van het kunstgrasbeleid en de geplande kunstgrasrenovaties voor 
2019 

Claudio 
Bruggink 

7-5-2019  B01 2368409 - Informerende 
brief aan de 
gemeenteraad over 
voorbereiding nieuwe 
beslissing op bezwaar 
inzake parkeergarage De 
Beurs 

De gemeenteraad te informeren over de voortgang 
van de voorbereiding van de nieuwe beslissing op 
bezwaar naar aanleiding van de  uitspraak van het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven inzake 
parkeergarage De Beurs middels bijgaande brief 
aan de gemeenteraad. 

De gemeente Hengelo heeft hoger beroep ingesteld tegen de 
uitspraak van de rechtbank Rotterdam over parkeergarage de 
Beurs. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft 
vervolgens uitspraak gedaan over dit hoger beroep. Het college 
informeert de gemeenteraad nu over de  voortgang van de 
stappen die zij heeft genomen naar aanleiding van deze uitspraak. 

Gerard Gerrits 

7-5-2019  B02 2361789 - Raadsvragen, 
aanvullende vragen wifi-
tracking 

In te stemmen met de beantwoording van de 
(aanvullende) raadsvragen van de GroenLinks 
fractie over WiFi tellen in de binnenstad conform 
bijgevoegde antwoordbrief. 

De fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld over WiFi tellen in 
de binnenstad. Met WiFi tellen krijgen de gemeente en 
ondernemers inzicht in bezoekersaantallen en de verblijfsduur van 
de bezoeker. Deze data wordt gebruikt bij het aantrekkelijker 
maken van de binnenstad. De vragen die GroenLinks heeft gesteld 
gaan over de techniek van meten en de relatie met de privacy 
wetgeving. Het college is van mening dat de tellingen volledig 
anoniem plaats vinden en er geen enkele sprake is van schending 

van persoonsgegevens. 

Gerard Gerrits 

7-5-2019  B05 2365827 - Aanwijzen - de op Bijlage 1 vermelde personen aan te wijzen Het college heeft met dit besluit toezichthouders van de Sander 
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toezichthouders 
Omgevingsdienst Twente 
(ODT) 

als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor alle 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn in de 
uitoefening van hun functie als toezichthouder bij 
de Omgevingsdienst Twente ten behoeve van de 
uitvoering van de aan de Omgevingsdienst 
opgedragen taken en binnen het grondgebied van 
de gemeente Hengelo. 

omgevingsdienst aanwezen. Dit is gebeurd voor alle 
werkzaamheden die nodig zijn in de uitoefening van hun functie 
als toezichthouder bij de Omgevingsdienst Twente ten behoeve 
van de uitvoering van de aan de Omgevingsdienst opgedragen 
taken in de gemeente Hengelo. 

Schelberg 

7-5-2019  B07 2364596 - Raadsvragen 
over vertrek FC Twente 

Het college besluit de vragen van LokaalHengelo te 
beantwoorden middels bijgevoegde brief 

De gemeente Enschede heeft nogmaals financiële steun geleverd 
aan FC Twente. Hier is dit keer de voorwaarde aan verbonden dat 
FC Twente zich naar Enschede verplaatst. Naar aanleiding hiervan 
zijn er raadsvragen gesteld door LokaalHengelo over de toekomst 
van FC Twente in Hengelo. 

Claudio 
Bruggink 

7-5-2019  B08 2348345 - 
Samenwerkingsovereenk
omst/kredietaanvraag 
herinrichting 
parkeerplaats Welbions. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, 
Welbions en waterschap Vechtstromen voor het  
   projekt "Waterrobuuste  steden Interreg 
(herinrichting parkeerplaats Welbions)"; 
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 
270.000,-- voor het afkoppelen van het kantoor en 
de parkeerplaats van Welbions en deze 
    te dekken middels de toegekende Interreg 
subsidie (€175.000,--) en de voorziening riolering 
(€95.000,--)  In het Gemeentelijk  
    Rioleringsplan 2018-2022 is hier rekening mee 
gehouden. € 50.000,-- kan t.l.v. de post "Aanleg 
blauwe aderstructuur" worden  
    gebracht en € 45.000,-- t.l.v. de stelpost " 
Onvoorziene klimaatmaatregelen". 

Woningcorporatie Welbions is van plan om de parkeerplaats bij 
hun kantoor aan de Paul Krugerstraat klimaat robuust in te 
richten. Dit biedt tevens de mogelijkheid om het verhard 
oppervlak van de riolering af te koppelen. Hierdoor kan 
wateroverlast tijdens hevige neerslag worden 
voorkomen/verminderd. De Elsbeek grenst aan de parkeerplaats 
van Welbions. De beschoeiingen zijn slecht en de beek is 
nauwelijks zichtbaar. Het waterschap Vechtstromen gaat daarom 
gelijktijdig met de herinrichting van de parkeerplaats  de beek 
opnieuw inrichten. 
De herinrichting is een gezamenlijk project van gemeente 
Hengelo, Welbions en het waterschap Vechtstromen. Voor deze 
samenwerking is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. 
Ook de particulieren die met hun achtertuinen grenzen aan de 
beek zijn intensief bij het bij het ontwerpproces betrokken middels 
schetssessies en keukentafelgesprekken. 
Het project is gehonoreerd voor de Interreg subsidieregeling 
"Waterrobuuste steden". Het betreft een grensoverschrijdend 
project waarbij ook de gemeenten Munster, Bocholt en Zutphen 
en de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel participeren. 

Mariska ten 
Heuw 

7-5-2019  B09 2372111 - Financiële 
scan Hengelo 2019 

- Kennisnemen van de financiële scan Hengelo 
2019 van de provincie Overijssel 
- Instemmen met geschetst vervolgproces 
- De raad, middels bijgevoegde brief, een voorstel 
te doen om door de provincie Overijssel / de 
onderzoeker het rapport toe te lichten aan de raad. 

Recent heeft de provincie Overijssel op ons verzoek een financiële 
scan uitgevoerd naar de begroting en financiële positie van de 
gemeente Hengelo. De financiële scan heeft voor ons als doel om 
onafhankelijk te laten kijken naar onze begroting en onze 
financiële positie. Dit vanuit de gedeelde overtuiging die wij 
hebben met de provincie Overijssel dat een gemeente met een 
gezonde financiële positie beter in staat is haar maatschappelijke 
opgaven uit te voeren. Het resultaat van dit onderzoek wordt met 
de raad gedeeld. 

Mariska ten 
Heuw 

23-4-2019 
1 week 

niet 
openbaar 

B03 2356118 - Bestuurlijke 
opdracht uitwerking right 
to challenge voor 
paviljoen de ontmoeting 

1. De bestuurlijke opdracht vast te stellen 
2. Medewerking te verlenen aan het onderzoek 
naar de overname  van het beheer van het Prins 
Bernard Plantsoen, zoals verzocht door de 
exploitant van Paviljoen de Ontmoeting, volgens de 
principes van Right to Challenge. 
 

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de 
directeur een opdracht verstrekt om te onderzoeken of de 
werkwijze van Right to Challenge in Hengelo kan worden 
toegepast op het beheer van het Prins Bernardplantsoen. 

Bas van 
Wakeren 

23-4-2019 B06 2361877 - Beëindigen Het college besluit: Het college heeft besloten om de raadsvergoedingen voor Claudio 
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1 week 
niet 

openbaar 

betalen raadsvergoeding 
SP-raadsleden aan de 
Socialistische Partij 

met ingang van de raadsperiode 2018-2022 niet 
langer medewerking te verlenen aan het middels 
een akte van cessie  overmaken van de 
raadsvergoeding voor SP-raadsleden op de 
bankrekening van de Socialistische Partij in plaats 
van op de privé rekening van het SP-raadslid. 

Hengelose  gemeenteraadsleden van de Socialistische Partij (SP) 
met ingang van april 2018 niet langer over te maken op de 
bankrekening van de SP maar op die van de raadsleden zelf. 
 
 Wethouder Ten Heuw heeft tijdens de behandeling van dit 

onderwerp te kennen gegeven tegen dit voorstel te stemmen 
 

Bruggink 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


