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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 24 september 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. 

24-9-2019  A01 2423986 - 
Beleidsbegroting 2020-
2023 

De raad voor te stellen:  
1. De Beleidsbegroting 2020-2023 vast te stellen. 
2. Het programmaplan, bestaande uit de 
programma’s, als beleidsinhoudelijk kader vast te 
stellen. 
3. Het college van burgemeester en wethouders 
voor het jaar 2020 te machtigen tot het uitvoeren 
van het programmaplan. 
4. Voor het jaar 2020 de lasten en baten per 
programma, inclusief de mutaties in de reserves, 
als financieel kader vast te stellen; het  
autorisatieniveau van programma 6 Sociaal domein 
uit te splitsen in de deelprogramma’s:  
a) Taakvelden 6.1 en 6.2; 
b) Taakvelden 6.3, 6.4 en 6.5; 
c) Taakvelden 6.6, 6.71, 6.72, 6.81 en 6.82. 
5. De subsidieplafonds voor het jaar 2020 vast te 

stellen; 
6. De beklemde middelen in de algemene reserve 
ten behoeve van het sociaal domein, jaarlijks € 
1,57 miljoen voor de jaren  2022 en 2023, 
(vooralsnog) te reserveren in de algemene reserve. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de 
Beleidsbegroting 2020-2023 vastgesteld en aangeboden aan de 
gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt dit volgens 
verwachting op 16 oktober tijdens een politieke markt en neemt op 
5 november a.s. een besluit. 
De Beleidsbegroting is een uitwerking van de Kadernota 2020-
2023 en geeft een overzicht van de plannen voor de komende 
jaren en de financiële stand van zaken. De gemeente slaagt erin 
om de komende jaren de begroting structureel op orde te hebben, 
met een algemene reserve boven het gewenste niveau. Met een 
begrotingsomzet in 2020 van bijna € 305 miljoen is de gemeente 
in staat om veel ambities en activiteiten uit te voeren. De basis 
daarvoor is vastgelegd in de Kadernota 2020-2023, waarin de 
gemeenteraad heeft aangegeven te willen investeren in een 
aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo. In de Beleidsbegroting 
wordt dit verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Per saldo nemen 
de lokale woonlasten voor een eigenaar van een woning toe met 

0,6% ten opzichte van 2019. Dit is aanzienlijk lager dan de voor 
2020 verwachte inflatie. Voor de huurder van een woning daalt de 
lokale lastendruk met 0,1%. De totale woonlasten blijven daarmee 
in onze gemeente op een acceptabel niveau. 

Mariska ten 
Heuw 

24-9-2019  A02 2423929 - 
Belastingtarieven 2020 

1. De raad voor te stellen de volgende 
verordeningen vast te stellen: 
 
a. Verordening begraafrechten 2020 
b. Verordening haven-, kade, -en opslaggeld 2020 
c. Verordening hondenbelasting 2020 
d. Verordening kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 2020 
e. Legesverordening 2020 
f. Marktgeldverordening 2020 
g. Verordening onroerende zaakbelastingen 2020 
h. Verordening parkeerbelastingen 2020 
i. Verordening precariobelasting 2020 
j. Verordening reinigingsheffingen 2020 
k. Verordening rioolheffing 2020 
l. Verordening rioolaansluitrecht 2020 
m. Verordening toeristenbelasting 2020 
 
2.   Onder het voorbehoud van vaststelling door de 

In de Kadernota 2020-2023 zijn de uitgangspunten voor de 
aanpassing van de belastingtarieven 2020 vastgelegd. Hierdoor 
moeten de belastingverordeningen worden aangepast en opnieuw 
vastgesteld. De belangrijkste verordeningen regelen de tarieven 
die gezamenlijk de gemeentelijke woonlasten bepalen:  de 
onroerende-aakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.  
Voor 2020 is er een lichte stijging voor een eigenaar van een 
woning met gemiddelde WOZ-waarde van 199.000 (0,6% = € 
4,42), voor de gebruiker van een woning dalen de lasten licht (-
0,1%; -€ 0.36). 

Mariska ten 
Heuw 
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gemeenteraad van de Verordening 
parkeerbelastingen 2019 het aanwijzingsbesluit 
betaald parkeren 2020 vast te stellen. 

24-9-2019  B01 2432981 - 
Handelingsperspectief 
Hart van Zuid 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het handelingsperspectief 
Hart van Zuid; 
2. haar instemming met het handelingsperspectief 
Hart van Zuid, onder voorbehoud van vaststelling 
door de gemeenteraad, kenbaar te maken tijdens 
de markttafel Hart van Zuid op 30 september 
2019; 
3. de raad voor te stellen het handelingsperspectief 
vast te stellen als kader voor de verdere 
ontwikkeling van Hart van Zuid. 

Het college van B en W heeft ingestemd met het 
‘handelingsperspectief Hart van Zuid’ en legt dit ter besluitvorming 
voor aan de gemeenteraad. Het handelingsperspectief is samen 
met de marktpartijen in Hart van Zuid opgesteld. De partijen 
leggen hierin op hoofdlijnen vast op welke wijze zij de komende 
jaren de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid vorm willen 
geven. Daarbij focussen zij zich op de ontwikkeling van een 
gevarieerd woningbouwprogramma met een stedelijk karakter. 
Partijen willen een woonmilieu creëren dat nog niet te vinden is in 
Hengelo mede omdat er volop aandacht wordt gegeven aan:  
•             Duurzaamheid en slimme toepassingen op gebied van 
mobiliteit; 
•             Vasthouden en uitbouwen van de ruimtelijke kwaliteit en 
de identiteit van het industrieel erfgoed; 
•             Een gedifferentieerde wijk met aantrekkelijke woningen 

voor diverse groepen mensen. 
Als de raad instemt met dit handelingsperspectief, leggen zij de 
kaders voor de verdere ontwikkeling vast, waarna de partijen 
verder aan de slag kunnen met de uitwerking in concrete 
(deel)plannen. 

Mariska ten 
Heuw 

24-9-2019  B02 2428253 - 
Raadsvragen over 
bestrijding 
eikenprocessierups 

De schriftelijke vragen van Lokaal Hengelo over 
bestrijding van de eikenprocessierups te 
beantwoorden met een brief. 

Lokaal Hengelo heeft aan het college van burgemeester en 
wethouders schriftelijke vragen gesteld over de bestrijding van de 
eikenprocessierups. Het college heeft deze vragen beantwoord met 
een brief. 
Lokaal Hengelo heeft de vragen gesteld naar aanleiding van een 
tv-uitzending van RTL nieuws, waarin het dorp Wapserveen aan 
het woord kwam. In de uitzending werd gezegd dat de overlast 
van de rups in Wapserveen met 80% is afgenomen, door onder 
andere het vergroten van biodiversiteit en de inzet van koolmezen.  
 
Lokaal Hengelo vraagt of het college bereid is om informatie bij de 
gemeente Westerveld (waar Wapserveen onder valt) in te winnen, 
en of het college van plan is om in Hengelo een 
‘koolmeesvriendelijk klimaat’ te creëren. Lokaal Hengelo wil graag 
samen met de wethouder en met verschillende inwoners 
nestkasten ophangen. 
 
De gemeente Hengelo wisselt veel kennis en informatie over de 
eikenprocessierups uit met de buurgemeenten. De gemeenten 
leren daarbij van elkaars ervaringen. Ook wordt het nieuws 
gevolgd en is er nauw contact met het Kenniscentrum 
Eikenprocessierups in Wageningen. De gemeente ziet daarom geen 
aanleiding om daarnaast nog apart andere gemeenten te 
benaderen. Als ergens nieuwe informatie opduikt, wordt die 
natuurlijk wel onderzocht.  
 
De gemeente blijft streven naar meer biodiversiteit. Hoe meer 

Mariska ten 
Heuw 
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variatie in (vooral natuurlijke) beplantingen, hoe meer natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups daarin kunnen leven. 
Natuurlijke vijanden zijn de dieren die de rups eten. De 
eikenprocessierups heeft vele natuurlijke vijanden, in verschillende 
fasen van zijn leven: als eitje, als de rups en als 
eikenprocessievlinder. Niet alleen de koolmees is een natuurlijke 
vijand, het gaat ook om ook veel andere soorten vogels, 
vleermuizen, spinnen, insecten en larven.  
 
Wat we nu nogal eens zien gebeuren, is dat de koolmees als hét 
antwoord wordt gezien. Daarbij wordt soms weinig rekening 
gehouden met de leefwijze van het diertje zelf.  Koolmezen hebben 
voldoende variatie en beschutting in de omgeving nodig om 
voedsel te vinden, en de jongen moeten veilig kunnen uitvliegen. 
Ook verdragen ze geen andere koolmezen in hun directe 
omgeving, dus nestkasten mogen niet te dicht bij elkaar hangen.  
Omdat er nog geen meetbare resultaten bekend zijn of het 
ophangen van nestkasten ook echt leidt tot een vermindering van 
de overlast, hangt de gemeente geen nestkasten op. Daar komt bij 
dat de gemeente ook zuinig is op de bomen. Het is niet de 
bedoeling dat daar overal zomaar in geboord en geschroefd wordt.  
 
Bewoners mogen natuurlijk altijd zelf nestkasten ophangen in de 
tuin, aan de gevel of op het balkon. 

24-9-2019  B03 2428473 - Overzicht 
van signalen 
huishoudelijke zorg 
gemeente Hengelo 

1. Via bijgaande brief reageren op de signalen die 
de FNV heeft doorgegeven over de huishoudelijke 
ondersteuning in Hengelo. 
2. Een afschrift hiervan toesturen aan de 
gemeenteraad. 

De FNV heeft het college signalen doorgegeven die zij binnen 
krijgen over de huishoudelijke ondersteuning in Hengelo. Het 
college reageert hierop via bijgaande brief. 

Bas van 
Wakeren 

24-9-2019  B04 2428801 - Informeren 
gemeenteraad over 
doelgroepenvervoer 

Het college besluit: 
De gemeenteraad via bijgaande brief te informeren 
over de stand van zaken met betrekking tot de 
visie op vervoer. 

Tijdens de bespreking van de jaarrapportages/ jaarrekening op 5 
juni jl. heeft het college toegezegd, om de gemeenteraad te 
informeren over de stand van zaken met betrekking tot de 
Twentse visie op vervoer en over de MaaS-pilot. In bijgaande brief 
is dit verwoord. 

Bas van 
Wakeren 

24-9-2019  B06 2434221 - Stand van 
zaken onderzoek 
huishoudelijke 
ondersteuning als 
algemene voorziening 
 

Het college besluit: 
de raad met bijgevoegde brief te informeren over 
de stand van zaken van het onderzoek naar 
huishoudelijke ondersteuning als algemene 
voorziening 

Het college informeert de raad over de stand van zaken van een 
onderzoek naar huishoudelijke ondersteuning als algemene 
voorziening. 

Bas van 
Wakeren 

17-9-2019 

1 week 
niet 

openbaar 

B01 2391699 - 

Meerjarenplan 
gezondheid gemeente 
Hengelo 

Het college besluit: 

1. Het meerjarenplan Gezondheid gemeente 
Hengelo vast te stellen. 
2. De gemeenteraad met bijgaande brief te 
informeren 

Het college heeft het meerjarenplan Gezondheid vastgesteld. Het 

gezondheidsbeleid is complex en dynamisch. Aansluitend bij 
landelijke en regionale kaders is het onderverdeeld in vijf thema's. 
We doen al veel binnen deze thema's. Per thema hebben we een 
aantal specifieke speerpunten benoemd. Naast de zaken die we 
voortzetten, willen we daar de komende vier jaren (extra) op 
inzetten. 
Die speerpunten zijn; 
- het verbeteren van de samenwerking tussen verloskundigen en 
de JGZ door gezamenlijke afspraken te maken voor de eerste 1000 

Bas van 

Wakeren 
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dagen van kinderen (Kansrijke Start); 
-  het doen van pilot 'positieve gezondheid op recept' met als doel 
om zorg en welzijn beter aan elkaar te verbinden; 
- het maken van afspraken met Menzis over de invoering en het 
gebruik van de Gecombineerde Leefstijl Interventie; 
- het verminderen van problematisch alcoholgebruik, met daarbij 
de focus op jongeren; 
- het ontwikkelen en uitvoeren van een actieprogramma gericht op 
het verminderen en tegengaan van eenzaamheid; 
- het ontmoedigen van roken op plekken waar veel kinderen en 
jongeren zijn. 

17-9-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

B02 2385969 - Advies 
inzake concept 
Meerjarenplan 
Gezondheid 

Het college besluit: 
1. Bijgaande brief - inclusief bijlage Een gezonde 
Toekomst voor Twente, langjarig programma 
gezondheid - als reactie naar de adviesraad Sociaal 
Domein mailen. 
2. de ondertekende brief aan de Adviesraad ter 
informatie naar de gemeenteraad sturen (zonder 

bijlage). 
 

 Bas van 
Wakeren 

17-9-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

B03 2430356 - 
Verduurzamen 
Twentebad - realisatie 
pv panelen 50m 
sportbad 

Het college besluit: 
1. Een investeringsbedrag van €200.000 
beschikbaar te stellen voor de aanschaf en 
installatie van 992 zonnepanelen op het dak van 
50m sportbad.  
2. De investering te dekken voor €56.000 uit de 
SDE investeringssubsidie en de overige €144.000 
te activeren en te dekken uit jaarlijkse SDE 
exploitatiesubsidie. Eventuele mee- en tegenvallers 
zullen via de exploitatie Twentebad worden 
afgewikkeld. 
3. De financiële consequenties via de tweede Berap 
aan de raad te melden. 

Bij de renovatie van het Twentebad is het verduurzamen van de 
accommodatie één van de speerpunten. Binnen het 
renovatieproject wordt veel gerealiseerd, maar het budget is niet 
toereikend voor alle duurzame opties.  Specifiek voor het 
onderdeel 50m sportbad was er onvoldoende budget om direct het 
volledig beschikbare dakoppervlak met zonnepanelen vol te 
leggen. Wel is er tijdens de realisatie van de overkapping van het 
50m sportpad rekening gehouden met de toekomstige realisatie 
van zonnepanelen. Hierdoor is er sprake van een “plug-and-play” 
situatie als het gaat over de installatie van zonnepanelen. Het dak 
kan het gewicht aan en alle benodigde (zwaardere) bekabeling is in 
het project meegenomen. Eerder dit jaar is berekend dat de 
aanschaf van zonnepanelen vermoedelijk tot een sluitende 
businesscase zou leiden. Door de opdrachtverstrekking worden nog 
dit jaar 922 zonnepanelen voor het dak van het 50m sportbad 
aangeschaft en geïnstalleerd. Naar verwachting zal het Twentebad 
dan jaarlijks 239.028 kWh kunnen opwekken. Dit resulteert in een 
besparing van 54.020 kg CO2 uitstoot per jaar. 

Claudio 
Bruggink 

17-9-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

B07 2431092 - 
Informerende brief aan 
Raad inzake kosten 
renovatie stadhuis en 
nieuwbouw 
stadskantoor 

De gemeenteraad te informeren over de kosten 
van de renovatie en nieuwbouw dmv bijgaande 
brief 

Tijdens de behandeling van de 1e Berap heeft  het college 
toegezegd de gemeenteraad te informeren over de overschrijding 
van de geraamde bouwkosten van de renovatie van het stadhuis 
en de nieuwbouw van het stadskantoor. De raad wil dat met het 
college bespreken tijdens een politieke markt. Ter voorbereiding 
daarop heeft het college de raad een brief gestuurd met de 
belangrijkste informatie. 

Claudio 
Bruggink 

 
Aldus vastgesteld,  
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