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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

maandag 3 juni 2019 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Gerrits, Ten Heuw, Bruggink, (wethouders),  
Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (locogemeentesecretaris), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

3-6-2019  A02 2377853 - Actualisatie 
Algemene plaatselijke 
verordening (APV) 

De gemeenteraad voor te stellen de 
geactualiseerde Algemene plaatselijke verordening 
(APV) vast te stellen.. 

De Algemene plaatselijke verordening (APV) wordt jaarlijks 
geactualiseerd, zodat allerlei ontwikkelingen in wetgeving of 
jurisprudentie kunnen worden verwerkt. Daarnaast wordt elk jaar 
gekeken of het mogelijk is overbodige regels te schrappen of 
bestaande regels te vereenvoudigen. Dit jaar is bijvoorbeeld een 
verruiming van de vergunningsvrije en meldingsplichtige 
evenementen opgenomen. 
 
Daarnaast zijn nieuwe bepalingen opgenomen die de 
burgemeester de mogelijkheid geven op te treden als sprake is 
van langdurige en ernstige woonoverlast. Ook kan de 
burgemeester op basis van de nieuwe APV besluiten in het geval 
van overlast of verstoring van de openbare orde iemand een 
gebiedsontzegging op te leggen. Ten slotte krijgt hij de 
mogelijkheid om een voor publiek openstaande gebouwen te 
sluiten als sprake is van illegaal gokken, verboden 
(vuur)wapenbezit of andere strafbare activiteiten. 

 
Het college stelt de raad voor de nieuwe APV vast te stellen. 
 

Sander 
Schelberg 

3-6-2019  B01 2382931 - Verordening 
Maatschappelijke 
Participatie 2019 

de Verordening Maatschappelijke Participatie 2019 
ter vaststelling aan de raad aanbieden. 

In de Verordening Maatschappelijke Participatie is geregeld welke 
voorzieningen de gemeente Hengelo kent voor mensen met een 
laag inkomen en hun kinderen. Met de gemeenteraad is gesproken 
over het minimabeleid en het kindpakket. Hengelo ontvangt € 
450.302 per jaar voor de bestrijding van de gevolgen van 
kinderarmoede. Het college heeft de raad geïnformeerd over de 
inzet van deze middelen voor 2019 en verder. De wens van de 
raad dat kinderen waarvan de ouders in de schuldhulpverlening 
zitten ook in aanmerking komen voor een kindpakket, is hierin 
opgenomen. Verder zijn de bedragen voor schoolkosten verhoogd 
naar € 150 voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar en € 240 voor 
kinderen van 12 tot en met 17 jaar en is de kledingbon verhoogd 
naar € 100 voor het nieuwe subsidiejaar.        
Verder is de verordening verduidelijkt door zogenoemde 
technische wijzigingen. Deze nieuwe verordening vervangt de 
Verordening Maatschappelijke Participatie 2018. 
 

Mariska ten 
Heuw 

3-6-2019  B02 2383897 - Definitief 
vaststellen verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning 2019 

1. De verordening maatschappelijke ondersteuning 
2019 ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
2. De vragen van de Adviesraad Sociaal te 

De conceptverordening maatschappelijke ondersteuning 2019 
heeft van 9 april tot 21 mei ’19 ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. Daarnaast is de conceptverordening voor 
advies voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein. De 

Bas van 
Wakeren 
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beantwoorden. Adviesraad heeft op 23 mei ’19 advies gegeven. Behalve een 
verduidelijking in de toelichting zijn er geen aanpassingen van de 
Verordening benodigd. 
 

3-6-2019  B03 2357077 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Buitengebied, 
Rotersweg 23 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
 
1. het bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 
23 (met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0124-0301, getekend op de 
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0124.dgn) vast te 
stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23. 

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt een rood 
voor rood woning op te richten. Voor de gronden die binnen dit 
plan zijn gelegen geldt momenteel het bestemmingsplan 
Buitengebied, Veegplan 2014 dat is vastgesteld door de raad op 
19 april 2016. Het perceel heeft de bestemming "wonen". Naast 
vervanging van de reeds bestaande woning wordt de realisatie 
van een compensatiewoning in het kader van Rood voor Rood 
mogelijk wordt gemaakt. Er zijn twee locaties waar 
landschapsontsierende gebouwen worden gesloopt. Op de 
slooplocatie Rotersweg 23 wordt 572,3 m2 gesloopt. Op de locatie 
Stegenhoekweg 12 in Haaksbergen wordt 385 m2 gesloopt. Totaal 
wordt er dus 957,3 m2 gesloopt. Ook de overtollige verharding op 
beide erven zal verwijderd worden (ter grootte van circa 500 m2). 
Ter compensatie wordt er een woningbouwkavel gerealiseerd. Er 

is een Ruimtelijk Kwaliteitsplan Rood voor Rood opgesteld met een 
ruimtelijke onderbouwing voor deze ontwikkeling. De 
bovenstaande afspraken zijn op 3 april 2018 vastgelegd in een 
exploitatie-overeenkomst Rood voor Rood. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23 heeft 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 
Buitengebied, Rotersweg 23 vast te stellen. Een exploitatieplan 
hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld. 
 

Gerard Gerrits 

3-6-2019  B05 2381378 - Verzoek om 
per 10-6-2019 mw. 
E.W. de Groot te 
herbenoemen in de 
Raad van Toezicht 
Stichting OSG Hengelo 
 

De Raad voorstellen mevrouw E.W. de Groot her te 
benoemen tot lid van de raad van toezicht van de 
OSG per 10 juni 2019 op grond van artikel 5.7 van 
het convenant tussen gemeente en OSG. 

De raad van toezicht van de OSG draagt mevrouw De Groot aan 
de gemeenteraad voor herbenoeming tot lid van de raad van 
toezicht van OSG. Het college stelt de gemeenteraad voor deze 
voordracht te bekrachtigen met een raadsbesluit. 

Claudio 
Bruggink 

3-6-2019  B06 2384370 - Raadsbrief 
uitvoering motie 
Ruimte voor 
experiment 

Het college besluit: 
de bijgevoegde raadsbrief ter informatie naar de 
gemeenteraad te sturen. 

Vorig jaar is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering 
van de motie ‘ruimte voor experiment’. Deze motie is ingediend bij 
de behandeling van de Nota ‘Werk maken van werk’ tijdens de 
raadsvergadering van 21 november 2017. In een raadsbrief heeft 
het college weergegeven hoe zij uitvoering geeft aan de motie. In 
de raadsbrief over de uitvoering van de motie ‘ruimte voor 
experiment’ heeft het college toegezegd in het tweede kwartaal 
van 2019 de gemeenteraad te informeren over de resultaten. 
 

Mariska ten 
Heuw 

3-6-2019  B08 2382550 - MaaS-pilot 
overdragen 
bevoegdheden 

1. Voor kennisgeving aannemen dat de gemeente 
Losser bestuurlijk woordvoerder en opdrachtgever 
voor de MaaS Pilot regio Twente is; 
2. Voor kennisgeving aannemen dat de gemeente 
Enschede ambtelijk opdrachtgever van deze 

De gemeente Hengelo neemt met zeven andere gemeenten in 
Twente deel aan de pilot MaaS (Mobility as a Service). De 
uitvoering van deze samenwerking is onder andere het starten 
van een aanbestedingsprocedure met ondersteuning van het 
ministerie van I&W en de provincie Overijssel. Het ministerie van 

Bas van 
Wakeren 
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opdracht namens de acht deelnemende gemeenten 
is; 
3. Noaberkracht (gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen) aan te wijzen als aanbestedende dienst 
en daarbij alle bevoegdheden te geven die 
noodzakelijk zijn om te komen tot een definitieve 
gunning. 

I&W heeft eind 2018 een Europese aanbesteding gedaan waarbij 
24 partijen zijn gecontracteerd. Door middel van een 
minicompetitie/ aanbesteding wordt in de Twentse pilot een 
aanbieder geselecteerd uit deze 24 gecontracteerde partijen. 
Hierbij wordt Noaberkracht (gemeenten Dinkelland en Tubbergen) 
aangewezen als aanbestedende dienst, ten behoeve van het 
traject van deze minicompetitie/ aanbesteding en om te komen tot 
een definitieve gunning. 
 

3-6-2019  B09 2366140 - Verzoek tot 
goedkeuring van de 
fusie tussen HOV de 
Eendracht en KMV 
Excelsior 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de voorgenomen fusie per 1 
juli 2019 tussen muziekverenigingen H.O.V. de 
Eendracht en KMV Excelsior  
2. in te stemmen met de statuten van de nieuwe 
vereniging Hengelose Muziekvereniging Eendracht-
Excelsior  
3. in te stemmen met een gespreide afbouw van de 
subsidie van twee naar één vereniging in drie jaar 

 

De besturen van Hengelose Orkestvereniging De Eendracht en 
Koninklijke muziekvereniging Excelsior zijn voornemens om met 
ingang van 1 juli 2019 te fuseren tot een nieuwe vereniging 
Hengelose Muziekvereniging Eendracht-Excelsior.  
Hiertoe zijn nieuwe statuten opgesteld. Het college stemt in met 
zowel de voorgenomen fusie als de statuten van de nieuwe 
vereniging, als ook met een gespreide afbouw van de subsidie van 
twee naar één vereniging in drie jaar 

Bas van 
Wakeren 

3-6-2019  B10 2350576 - Benoeming 
Stadsdichter 2019-
2021 

1. Hettie Franken benoemen als Stadsdichter van 
Hengelo voor de periode 2019-2021, op voordracht 
van Stichting Hengelo Leest. 
2. Marijke Agterbosch schriftelijk bedanken voor 
haar inzet als Stadsdichter in de periode 2016-
2019. 
3. Stichting Hengelo Leest schriftelijk informeren 
over dit besluit. 
 

Dit voorjaar heeft Marijke Agterbosch afscheid genomen als 
Stadsdichter van Hengelo. Stichting Hengelo Leest heeft Hettie 
Franken voorgedragen als haar opvolger. Het college B en W heeft 
Hettie Franken officieel benoemd als Stadsdichter van Hengelo 
voor de komende twee jaar. 

Bas van 
Wakeren 

3-6-2019  B11 2381012 - Visie 
Hengelo Beschermd 
wonen en 
maatschappelijke 
opvang na 
decentralisatie taken 
en middelen 2021 

Het college besluit: 
1. Instemmen met de concept lokale visie 
2. deze voor advisering naar de Adviesraad sociaal 
domein sturen. 

Beschermd wonen en (maatschappelijke) opvang zijn wettelijke 
taken vanuit de WMO waarvoor alle gemeenten verantwoordelijk 
zijn. 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). Samen met deze 
gemeenten is vorig jaar een regionale visie gemaakt om deze 
zogenaamde decentralisatie vorm te geven. 
Eerder heeft het college deze visie besproken met de 
gemeenteraad en heeft zij informatie opgehaald over de vertaling 
daarvan voor Hengelo. Met deze input ligt er nu een concept 
‘Lokale visie Hengelo op beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang na decentralisatie van taken en middelen vanaf 2021’. 
Deze wordt voorgelegd aan de Adviesraad sociaal domein. 
 

Bas van 
Wakeren 

28-5-2019 
1 week niet 

openbaar 

A05 2374868 - 
Heroriëntatie 
(verordening) 
Adviesraad sociaal 

Informerende brief met verzoek politieke markt 
over heroriëntatie (verordening) Adviesraad sociaal 
domein en cliëntenraden versturen naar de 
gemeenteraad. Daarmee tevens de raadsvragen 

Via bijgaande brief informeert het college de gemeenteraad over 
de stand van zaken rond de verordening Adviesraad sociaal 
domein en cliëntenraden, over het opstappen van de 
cliëntenraden en over de vervolgstappen die het college nu voor 

Bas van 
Wakeren 



Pagina 4 van 4 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

domein en 
cliëntenraden 

van Burger Belangen over 'opschorten 
werkzaamheden Cliëntenraad Minima' 
beantwoorden. 
 

ogen heeft. 

28-5-2019 
1 week niet 

openbaar 

A06 2383722 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake reactie 
op het 
accountantsverslag 
jaarrekening 2018 
 

Instemmen met bijgaande reactie brief op het 
verslag van bevindingen van de accountant 

De door de raad aangestelde accountant heeft de jaarrekening 
van de gemeente Hengelo over 2018 gecontroleerd.  In het 
accountantsverslag 2018 geeft de accountant zijn bevindingen en 
aanbevelingen weer. De reactie van het college hierop is verwoord 
in de bij dit voorstel behorende brief aan de raad. 

Mariska ten 
Heuw 

28-5-2019 
1 week niet 

openbaar  

B02 2330269 - Wijziging 
bijlage IV verordening 
voorzieningen 
onderwijshuisvesting 
gemeente Hengelo 

De raad voor te stellen: 
- Bijlage IV van de verordening voorzieningen 
onderwijshuisvesting vast te stellen in 
overeenstemming met het wijzigingsvoorstel van 
de VNG. 

Voor het bepalen van het budget voor nieuwbouw en uitbreiding 
van scholen stelt de gemeente normbedragen beschikbaar. Dat is 
geregeld in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Hengelo. In 2018 heeft de VNG de normbedragen 
verhoogd. Dit was nodig omdat de normbedragen achterbleven bij 
de feitelijke prijsontwikkeling. Uit een analyse van het 
kennisinstituut voor bouwkosten BDB blijkt dat het verschil in 
2017 was opgelopen tot 48% ten opzichte van het niveau van het 
Bouwbesluit.  
 
De normbedragen zijn opgenomen in bijlage IV van de 
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De VNG heeft 
voor de wijziging een model wijzigingsverordening aangeboden. 
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de 
voorgestelde wijziging van de verordening, waardoor de 
normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding weer in 
overeenstemming zijn met het bouwbesluit, prijspeil 2019. 
 

Claudio 
Bruggink 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


