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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 9 juli 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. 

9-7-2019  B01 2396386 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Medaillon 2018 

A. 
dat conform de informele mer-beoordeling in de 
voorbereiding op het bestemmingsplan Medaillon 2018, 
geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. 
 
B. 
1. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 
Medaillon 2018 (met identificatienummer: 
NL.IMR0.0164.BP0119-0201, getekend op de ondergrond 
o_NL.IMR0.0164.BP0119.dgn);  
2. de gemeenteraad te informeren conform bijgaande 
brief; 
3. het ontwerp bestemmingsplan Medaillon 2018 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen. 

Voor elk besluit of plan (in dit geval ontwerp bestemmingsplan) dat nadelige 
milieugevolgen kan hebben moet een toets (vormvrije m.e.r.-beoordeling) 
worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden 
uitgesloten. Uit de voor dit ontwerpbestemmingsplan uitgevoerde toets blijkt 
dat vanwege de aard en omvang van de milieueffecten van dit project geen 
milieueffectrapportage opgesteld behoeft te worden. 
Het ontwerp bestemmingsplan Medaillon 2018 betreft de actualisatie van het 
bestemmingsplan Medaillon uit 2008 inclusief de partiële herzieningen voor 
de deelgebieden 10 en 11 uit 2014. Het plangebied wordt globaal begrensd 
door de Europalaan, het VMBO aan de Fré Cohenstraat, de Adriaen 
Brouwerstraat, de George Breitnerstraat, de Dijksweg, de Coba 
Ritsemastraat, de woningen aan de Achterhoeksedwarsweg en de 
Achterhoekse Molenweg. Aan de westzijde van het plangebied ligt het 
bedrijventerrein Westermaat.  Het plangebied Medaillon 2018 bestaat uit 
woningen met de daarbij behorende infrastructuur en groenvoorzieningen. 
Het maximaal aantal te bouwen woningen in het plangebied neemt met vier 
af ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Op basis van het 
voorontwerp bestemmingsplan Medaillon 2018 is vooroverleg gevoerd met 
de provincie, het waterschap en enkele andere instanties. In het kader van 
het vooroverleg heeft provincie aangegeven te kunnen instemmen met het 
plan. Voor het overige zijn geen vooroverlegreacties binnengekomen. De 
vooroverlegreactie heeft niet geleid tot aanpassingen in het plan. Na 
instemming door het college wordt het ontwerp bestemmingsplan Medaillon 
2018 gedurende 6 weken ter inzage gelegd en kan een ieder zienswijzen 
indienen. Vanwege de vakantieperiode zal het plan na de vakantie (vanaf 28 
augustus 2019) ter inzage worden gelegd.  
Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat bij 
vier woningen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Er moeten 
voor deze woningen hogere geluidgrenswaarden worden verleend. De 
ambitiewaarde voor het gebiedstype verkeerszone wordt niet overschreden. 
Gelijktijdig met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal 
een hogere waarde procedure worden gevoerd. 

Gerard Gerrits 

9-7-2019 B03 2399469 - Jaarverslag 
leerplicht/RMC schooljaar 
2017-2018 

Het college besluit: 
1. RMC/leerplichtverslag schooljaar 2017-2018 vast te 
stellen 
2. het RMC/leerplichtverslag schooljaar 2017-2018 ter 
kennisname aan de raad te sturen met bijgaande 
begeleidende brief 

Het college heeft het leerplichtverslag over het schooljaar 2017-2018 
vastgesteld. Uit het verslag blijkt dat het aantal meldingen van verzuim in 
Hengelo ten opzichte van het schooljaar daarvoor licht is gestegen. Het 
percentage verzuim was in het schooljaar 2017-2018 2,2%. Vorig schooljaar 
was dit 2,0%. De stijging wordt met name veroorzaakt door meer meldingen 
uit het MBO. Doordat het MBO een nieuw meldsysteem heeft gekregen, 
worden leerlingen sneller gemeld. Binnen de Regionale Meld- en Coördinatie 
functie (RMC) voortijdig schoolverlaters zijn dit jaar 223 jongeren uit 
Hengelo preventief begeleid om te voorkomen dat ze aan het einde van het 
verslagjaar voortijdig schoolverlater werden. Er waren nog 228 jongeren uit 

Claudio 
Bruggink 
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Hengelo in het bestand. Ook deze jongeren zijn begeleid en een deel hiervan 
zijn alsnog weer naar school of aan het werk gegaan. Daarnaast heeft het 
RMC 210 kwetsbare jongeren uit Hengelo gemonitord. Het RMC moet deze 
jongeren volgen tussen hun 16e en 23e jaar. Als een jongere niet meer op 
de plek zit waar hij of zij zou moeten zitten, neemt een RMC medewerker 
contact op met de jongere en wordt gekeken wat een  jongere nodig heeft 
om weer naar school of aan het werk te kunnen gaan. 

9-7-2019 B04 2396975 - 
Samenwerkingsovereenko
mst aanleg 
glasvezelnetwerk Hengelo 

Het college wordt voorgesteld in te stemmen met het 
aangaan van de samenwerkingsovereenkomst. 

KPN is van plan om een glasvezelnetwerk aan te leggen in gebieden van 
Hengelo waar op dit moment nog geen glasvezel ligt. KPN heeft de 
gemeente benaderd om afspraken te maken over de wijze waarop zij dit 
voorbereiden en het netwerk gaan aanleggen. Deze afspraken staan in een 
samenwerkingsovereenkomst, die nu door het college is vastgesteld. 

Gerard Gerrits 

9-7-2019 B05 2393262 - 
Beheerovereenkomst 
nieuwe Boekelosebrug 

het college besluit: 
De beheerovereenkomst voor het eigendom, beheer en 
onderhoud van de nieuwe Boekelosebrug over het 
Twentekanaal met Rijkswaterstaat aan te gaan; 

Inmiddels is de nieuwe Boekelosebrug gereed en opengesteld voor het 
verkeer. De gemeente en Rijkswaterstaat regelen in een 
beheerovereenkomst het eigendom, beheer en onderhoud van de nieuwe 
Boekelosebrug over het Twentekanaal. Het college heeft besloten deze 
beheerovereenkomst aan te gaan. 

Mariska ten 
Heuw 

9-7-2019 B06 2398959 - Informerende 
brief aan de Raad over 
evaluatie pilot themahal 

Het college besluit: 
1. Kennis van de evaluatie 'pilot themahal 2017 - 2019'  
2. Gezien de evaluatie, besluiten tot de voortzetting van 
themahallen 
3. De bijlage: 'pilot themahal 2017 - 2019' te verzenden 
naar de raad. 

Eind 2016 is de Kadernota sport en bewegen vastgesteld. Een onderdeel van 
het uitvoeringsprogramma was de uitvoering van de pilot themahal. Via een 
twee jaar durende pilot wilden we de bezetting van de sporthallen 
optimaliseren waardoor roosterindeling en afstemming verbeterden en 
sportverenigingen zich beter zouden kunnen ontwikkelen. In het seizoen 
2017-2018 is de pilot gestart. Het seizoen 2018-2019 loopt nu op zijn eind; 
de twee jaar zijn bijna voorbij en de pilot is geëvalueerd met de 
sportverenigingen. In bijgevoegd document staat een terugblik op het 
proces en de resultaten van de evaluatie beschreven. 

Claudio 
Bruggink 

9-7-2019 B07 2384206 - Spoedaanvraag 
Dr. Schaepmanstichting 
2019 i.v.m. overname 
eigendom 
schoolgebouwen 

- de spoed-aanvraag van de Dr. Schaepmanstichting voor 
een vergoeding van de kosten voor het in gebruik kunnen 
nemen van een drietal schoolgebouwen gedeeltelijk toe te 
kennen.  
- een bedrag van € 90.000,- beschikbaar te stellen uit het 
budget voor de spoedaanvragen onderwijshuisvesting 
2019. 

De Dr. Schaepmanstichting heeft in de afgelopen periode een drietal 
schoolgebouwen in gebruik genomen. De kosten voor het geschikt maken 
van deze gebouwen voor toekomstig gebruik waren substantieel, in totaal € 
180.000,-. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor voldoende en 
geschikte onderwijshuisvesting. De stichting heeft een spoedaanvraag 
ingediend voor een tegemoetkoming in de kosten voor het geschikt maken 
van de gebouwen.  
 
De gemeente vindt dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid 
en heeft een bedrag van € 90.000 toegekend. 

Claudio 
Bruggink 

9-7-2019 B08 2401208 - Informerende 
raadsbrief inzake levende 
tuinen bij milieupleinen en 
afvalcontainers 

De raad middels bijgevoegde brief te informeren over het 
project Levende tuinen bij milieupleinen en afvalcontainers 

Het college informeert de raad over het project Levende tuinen bij 
milieupleinen en afvalcontainers. In januari heeft GroenLinks een voorstel 
gedaan voor groen bij milieupleinen en afvalcontainers. Hierbij is een 
concreet voorbeeld uit Tilburg gegeven van een plantenbak bij een 
restafvalcontainer. Verondersteld wordt dat levend groen (bloemen en 
dergelijke) rommel en vervuiling bij deze containers tegengaan en 
voorkomen. Inmiddels zijn drie locaties geselecteerd om deze aanpak ook in 
Hengelo uit te proberen. 

Bas van 
Wakeren 

2-7-2019 

1 week 
niet 

openbaar  

A01 2360832 - Scenario's 
taakstelling Wijkracht 
interventieprogramma 
Sociaal Domein 

Voorgenomen besluit: 
1. De voorgestelde richting voor de invulling voor de 
taakstellende bezuiniging Wijkracht van € 300.000 uit het 
interventieprogramma vaststellen. En 33.000 bezuiniging 
op preventie vast te stellen. 
2. Wijkracht hierover met bijgaande brief te informeren. 
3. De gemeenteraad hierover met bijgaande brief te 

Vorig jaar is het Interventieprogramma Sociaal Domein vastgesteld. Daarin 
staan maatregelen beschreven hoe de gemeente de tekorten op de zorg 
beheersbaar wilt houden. Eén van de maatregelen is een structurele 
bezuiniging op de taken van Wijkracht. Vanuit haar visie op zorg heeft de 
gemeente een richting gegeven voor doorvoering van deze bezuiniging. 

Bas van 
Wakeren 
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informeren. 

2-7-2019 

1 week 
niet 

openbaar  

B02 2397098 - Groensituatie 
Dinant Dijkhuisstraat 224 
t/m 236 

Het college besluit: 
Het inrichtingsplan vast te stellen om hiermee uitvoering 
te geven aan de groensituatie van de Dinant Dijkhuisstraat 
224 t/m 236 (even nummers). 

De gemeente is in overleg met de bewoners van een deel van de Dinant 
Dijkhuisstraat gekomen tot een nieuw inrichtingsplan van het groen in de 
straat. 

Mariska ten 
Heuw 

25-6-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

A02 2395432 - Actualisatie 
Regionale Afspraken 
Programmeren 
Bedrijventerreinen 
Twente 2019-2022 

Het college besluit : 
1. Kennis te nemen van het STEC onderzoek 
“Ruimte voor economische groei in Overijssel” 
(bijlage 1); 
2. In te stemmen met het afsprakendocument 
programmeren bedrijventerreinen Twente 2019 – 
2022 (bijlage 2) met het Addendum Behorende bij 
‘Afspraken Regionale Bedrijventerreinen 
Programmering Twente 2019-2022, d.d. 27 juni 
2019”; 
3. De Raad hierover te informeren via bijgevoegde 

Raadsbrief (bijlage 3); 

Op 27 juni ondertekenen de 14 Twentse gemeenten de 
geactualiseerde bestuursovereenkomst met de nieuwe regionale 
afspraken ten aanzien van het regionaal programmeren van 
bedrijventerreinen. Onderdeel van de regionale afspraken uit 2017 
was dat er in 2019 een nieuw vraagprognoseonderzoek zou 
plaatsvinden. Deze is uitgevoerd en voorspelt een lagere vraag 
naar bedrijventerreinen in de regio Twente voor de periode van 
2019-2030. Om te kunnen voldoen aan landelijke regelgeving voor 
goede ruimtelijke ordening moeten de Twentse gemeenten hun 
aanbod aan bedrijventerreinen in balans brengen met de 
toekomstige vraag. Het nieuwe afsprakendocument bevat een set 

aan afspraken hoe alle Twentse gemeenten bijdragen aan de 
regionale opgave. Hengelo en Borne zijn in evenwicht qua vraag en 
aanbod. 

Gerard Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


