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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 1 oktober 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. 

1-10-2019  A01 2435779 - 
Septembercirculaire 
2019 gemeentefonds 

1. Instemmen met de brief ‘Septembercirculaire 
2019 gemeentefonds’ aan de gemeenteraad. 
2. De mutaties voor 2020 e.v. verwerken in een 
verzamelbesluit tot wijziging van de 
Beleidsbegroting 2020-2023. 

In de brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele 
ontwikkelingen als gevolg van de septembercirculaire 2019 van het 
gemeentefonds. Deze circulaire is gebaseerd op de Miljoenennota 
2020 van het Rijk. De belangrijkste ontwikkelingen uit de circulaire 
zijn de mutaties in de meerjarige accressen (een afname in 2019 
van het gemeentefonds en een toename in 2020 e.v.) en de 
tweede betaling van het Rijk voor de Proeftuin Nijverheid 
Aardgasvrij. 
 
Het financieel effect voor het jaar 2019 is ruim € 822.000 nadelig. 
Na het opnemen van de stelposten ‘Afvlakking accressen’ is het 
financieel effect voor de jaren 2020-2023 positief, 
achtereenvolgens € 19.000, € 188.000, 532.000 en € 90.000. 
 

Mariska ten 
Heuw 

1-10-2019  A02 2410760 - Tweede 
Beleidsrapportage 
2019 

De raad voor te stellen om: 
1. in te stemmen met de Tweede 
Beleidsrapportage 2019;  
2. de begroting 2019 te wijzigen op basis van het 
overzicht financiële afwijkingen met een totaal 
voordeel van € 1.675.996 
3. in te stemmen met de volgende in de 
begrotingswijziging opgenomen mutaties in de 
reserves met per saldo een dotatie  
   van € 2.511.538: 
   a. € 640.387 lagere onttrekking Reserve 
onderwijshuisvesting door lagere onderhouds- en 
kapitaallasten 
   b. € 188.990 hogere dotatie Reserve ruimtelijke 
kwaliteit binnenstad uit ISV-gelden en Wonen 
Boven Winkels 
   c. €   32.485 hogere dotatie in de Algemene 
reserve uit ISV-gelden 
   d. €   80.000 hogere dotatie Reserve 
grondexploitaties algemeen op grond van hogere 
toe te rekenen rente 
   e. € 120.922 hogere onttrekking i.v.m. ISV-
gelden 
   f.  € 106.742 dotatie Reserve 
organisatieontwikkeling (herstel te hoge 
onttrekking 76.742 en toevoeging 30.000 3e jaar 
WW) 

Met de Tweede Beleidsrapportage 2019 rapporteert het college 
tussentijds over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de 
uitvoering van de begroting 2019. Het financiële effect van deze 
Tweede Beleidsrapportage is bijna € 1,7 miljoen voordelig. Na deze 
beleidsrapportage ontstaat een begrotingsoverschot 2019 van € 
1,7 miljoen. 

Mariska ten 
Heuw 
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   g. € 506.560 dotatie en € 75.000 onttrekking 
aan de reserve decentralisatieuitkeringen als   
              gevolg van de septembercirculaire; 
   h. € 1.152.296 dotatie aan de reserve Proeftuin 
Nijverheid Gasvrij vanuit de septembercirculaire 
 

1-10-2019  A06 2431270 - 
Raadsvragen over 
stand van zaken 
betreffende het 
Bidbook en DNA 
 

Het college besluit: 
In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief 
op de vragen van Frank Peters (Pro Hengelo) over 
stand van zaken bidbook en DNA. 

Door raadslid Frank Peters van Pro Hengelo zijn vragen gesteld 
over de stand van zaken met betrekking tot het DNA van Hengelo 
en het Bidbook. Deze vragen zijn door het college beantwoord. 

Gerard Gerrits 

1-10-2019  B01 2426532 - Besluit 
naamgeving Seahorse 

Het college besluit: 
In het plan Seahorse: 
Te noemen: R.A. de Monchystraat (straatcode 
5907), onderschrift: ‘oprichter Koninklijke 
Nederlandse Katoenspinnerij (1841-1913)’, M. de 
Witstraat (straatcode 9359), onderschrift: 
‘oprichter van de Fabriek van Meetwerktuigen N.V. 
(1884-1968), H. Hulshoff Polstraat (straatcode 
3815), onderschrift: ‘Fabrikant / directeur van de 
Hengelose Bontweverij (1843-1927)’ 
Een en ander zoals aangegeven op 
tekeningnummer 41225 
 

In verband met de ontwikkelingen in het plan Seahorse wordt 
voorgesteld hier straatnamen voor vast te stellen. 

Gerard Gerrits 

1-10-2019  B03 2420295 - 
Uitgangspunten 
ontwikkeling regiovisie 
Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling 
Twente 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de procesbeschrijving en de 
uitgangspunten voor de nieuwe Regiovisie Aanpak 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling Twente 
2019-2022. 
2. De raad te informeren middels bijgaande brief. 

De 14 Twentse gemeenten gaan een gezamenlijke regiovisie over 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling opstellen.  
Centrumgemeente Enschede is initiatiefnemer en heeft de 
uitgangspunten voor de nieuwe regiovisie opgesteld en een 
voorstel gemaakt voor wanneer deze gereed zal zijn. Deze 
uitgangspunten en het tijdpad waarbinnen de regiovisie klaar zal 
zijn worden aan de colleges van de 14 gemeenten voorgelegd. 
 

Bas van 
Wakeren 

1-10-2019  B04 2429867 - 
Samenwerkingsoveree
nkomst duurzame 
opwek lokale energie 

Het college besluit: 
1. De "Samenwerkingsovereenkomst lokale opwek 
energie" tussen de gemeenten Almelo, Berkelland, 
Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, 
Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, 
Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand 
en Wierden en de Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Noaberkracht Dinkelland - Tubbergen vast te 

stellen. 
2. De gemeenteraad te informeren met 
bijgevoegde brief 
 

In deze overeenkomst wordt de samenwerking vastgelegd tussen 
verschillende regionale partijen en AVI-Twente voor de levering 
van energie. Het gaat hierbij om hernieuwbare elektriciteit en al 
naar gelang de wens van de verschillende deelnemende 
gemeenten, aardgas of biogas. Het doel is het op duurzame wijze 
creëren, transporteren, leveren en winnen van duurzame energie. 

Claudio 
Bruggink 

1-10-2019  B06 2429634 - 
Raadsvragen over 
Ontwikkelingen 
Woolderesweg 

Het college besluit: 
In te stemmen met de schriftelijke beantwoording 
van raadsvragen van CDA en GroenLinks over de 
voortgang en resultaat met betrekking tot de 
verkeerssituatie Woolderesweg en Seahorse 

Aan het college zijn raadsvragen gesteld over de voortgang en het 
resultaat over de verkeersveiligheid op de Woolderesweg en de 
ontsluiting van het Seahorse terrein. In de reactie laat het college 
weten dat er wordt gewerkt aan een ontwerp voor een 
verkeersveiliger Woolderesweg, maar dat nog niet alles volledig is 

Gerard Gerrits 
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terrein. uitgewerkt. Binnenkort verwacht het college dat de werkgroep voor 
een veiliger Woolderesweg weer bij elkaar komt om een verbeterd 
ontwerp te tonen en de laatste stand van zaken met elkaar te 
delen. Als het ontwerp is afgerond zal er een studie gedaan worden 
naar de totale ontsluiting van de wijk Wooldes Es. Maar eerst 
prioriteit voor een verkeersveiliger Woolderesweg! Intussen wordt 
er voor het bouwverkeer van Seahorse een bouwuitrit aan de 
Geerdinskweg aangelegd. 
 

24-9-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

A03 2432931 - Notitie 
Heroriëntatie 
cliëntparticipatie 
Hengelo t.b.v. 
beeldvormende 
politieke markt 

Het college besluit: 
1. Kennisnemen van de notitie 'Heroriëntatie 
cliëntparticipatie Hengelo' en  
2. Deze samen met het advies van de Adviesraad 
Sociaal Domein aanbieden aan de gemeenteraad 
om over in gesprek te gaan tijdens een 
beeldvormende politieke markt. 

Binnenkort vindt er een politieke markt plaats over dit onderwerp. 
Ter voorbereiding op die politieke markt, heeft het college een 
notitie opgesteld waarin is beschreven wat de huidige stand van 
zaken is, wat de wetgever van ons vraagt, wat andere gemeenten 
zoal doen en welke opties er voor Hengelo zouden zijn. Daarover 
wil het college graag een open gesprek aan gaan met de 
gemeenteraad. 
 

Bas van 
Wakeren 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


