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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 18 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. 

18-6-2019  B01 2378629 - 
Raadsvragen over 
uitstaande leningen 
zorggeld door 
zorgorganisaties 
 

De raadsvragen van het CDA over uitstaande 
leningen zorggeld beantwoorden via bijgaande 
brief. 

Op 11 mei jl. ontving het college raadsvragen van het CDA over 
uitstaande leningen zorggeld. Via bijgaande brief beantwoordt het 
college deze vragen. 

Bas van 
Wakeren 

18-6-2019  B02 2388420 - 
Afstemmingsverordeni
ng 2019 

Het college besluit: 
1. de concept Afstemmingsverordening 2019 als 
concept vaststellen; 
2. en voor inspraak als bedoeld in de 
Inspraakverordening vrij te geven voor Hengelose 
inwoners en overige belanghebbenden en de 
periode van inspraak te stellen op 6 weken. 

De Afstemmingsverordening 2019 vervangt de 
Afstemmingsverordening 2016. In de afstemmingsverordening is 
geregeld in welke situaties wij een uitkering van de 
Participatiewet, IOAW en IOAZ verlagen. En zo ja, met wat voor 
percentage en hoe lang. Een verlaging kan variëren van 5 tot 100 
procent, en de duur van de verlaging van 1 maand tot 3 maanden. 
Het verlagen van een uitkering, het zogenoemde afstemmen, 
moet op een zorgvuldige wijze plaatsvinden. Vandaar dat een 
duidelijke verordening nodig is.  In afgelopen jaren zijn in de 
uitvoering een aantal  onvolkomenheden aan het licht gekomen. 
Op basis van die signalen willen wij deze verordening aanpassen, 
verbeteren en verduidelijken. Het gaat hierbij niet om 
inhoudelijke/beleidsmatige wijzigingen, maar om zogenoemde 
technische wijzigingen. 
 

Mariska ten 
Heuw 

18-6-2019 
0:00 

B03 2388440 - Verordening 
Individuele 
Inkomenstoeslag 2019 

Het college besluit: 
1. de concept verordening Individuele 
Inkomenstoeslag 2019 als concept vast te stellen; 
2. en voor inspraak als bedoeld in de 
Inspraakverordening vrij te geven voor Hengelose 
inwoners en overige belanghebbenden en de 
periode van inspraak te stellen op 6 weken. 

De Verordening Individuele Inkomensvoorziening 2019 vervangt 
de Verordening  Individuele Inkomensvoorziening 2015. In deze 
vernieuwde verordening staan de regels wanneer inwoners van 
Hengelo in aanmerking kunnen komen voor een individuele 
inkomenstoeslag. Deze toeslag is bedoeld voor burgers die 
langdurig, tenminste drie jaar aaneengesloten een inkomen 
hebben wat niet hoger is dan de bijstandsnorm. Ook moet er geen 
uitzicht zijn dat het inkomen binnen een jaar hoger wordt. 
Inhoudelijk is deze verordening niet anders dan de oude. Ook de 
hoogte van de bedragen aan toeslagen zijn niet gewijzigd. De 
vernieuwing zit meer in het verduidelijken van de regels en het 
gelijk maken van de regels voor de inwoners van Borne, 
Haaksbergen en Hengelo. Het gaat om zogenoemde technische 
wijzigingen. 

Mariska ten 
Heuw 

11-6-2019  A01 2387579 - Deels 
opheffen 
geheimhouding zaaknr 
2357035, aankoop 
Burg Jansenplein 11-17 

De raad voor te stellen de opgelegde 
geheimhouding op het raadsvoorstel, het 
raadsbesluit en de volgende bijlagen van besluit 
zaaknr 2357035 op te heffen: Koopovereenkomst 
Ictidis BV incl. grondaankooptekening, Brief AM 
RED, Taxatierapport Snelder Zijlstra en 

Op 9 april 2019 heeft gemeenteraad in een besloten vergadering 
het besluit genomen om in te stemmen met de aankoop van het 
pand Burgemeester Jansenplein 11-17 (zaaknr 2357035). Tevens 
is om de belangen van de onderhandelingen niet te schaden 
geheimhouding opgelegd op de aan dat besluit ten grondslag 
liggende stukken. De aankoop is inmiddels afgerond en 

Gerard Gerrits 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 
Taxatierapport Thoma Post makelaars en de memo 
aankoop Ictidis voor zover openbaarmaking de 
belangen van de gemeente en derden niet schaadt. 

getransporteerd waarmee deze is ingeschreven in het openbare 
register van het kadaster. Om die reden stellen wij u voor om de 
raad te vragen de geheimhouding op de daaraan ten grondslag 
liggende stukken op te heffen met uitzondering van de “memo 
aankoop Ictidis”. 
 

11-6-2019  --- 2363287 - Bezwaar 
tegen besluit afwijzen 
buurtbon 2019 
veiligheidshekken 
Kievitstraat en 
Ziekenhuisstraat 

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 buurtbon 
voor twee hekken bij een speeltuin. Het (uitvoerings)beleid 
bestaat eruit dat bij speelvoorzieningen waarvan uitgang uit komt 
een trottoir geen hekken worden geplaatst. De commissie acht 
deze keuze juist. Hieruit volgt dat het gemeentelijk beleid op dit 
moment niet voorziet in de door bezwaarde gewenste voorziening. 
Op grond van het vorenstaande is de commissie van oordeel dat 
de gevraagde buurtbon terecht en op goede gronden is geweigerd. 
 

Bas van 
Wakeren 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


