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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 26 november 2019 
 

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

   
 Afwezig: Gerrits (wethouder) 

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

26-11-2019  A03 2461059 - Definitief 
besluit niet opnieuw 
openstellen 
generatiepact 

Het college besluit: 
- het generatiepact niet opnieuw open te stellen en 
de 60+ regeling in stand te laten. 

Het college van b&w heeft besloten om de medewerkers geen 
nieuw generatiepact aan te bieden. 

Claudio 
Bruggink 

26-11-2019  B01 2461061 - Aanpassen 
kilometervergoeding 
dienstreizen 

Het college besluit: 
1. Tot het voornemen de kilometervergoeding van 
€ 0,37 per km voor zakelijke reizen met ingang 
van 1 februari 2020 af te schaffen en in plaats 
daarvan uit te gaan van de (maximaal) fiscaal 

aftrekbare kilometervergoeding; 
2. Dit voornemen ter overeenstemming voor te 
leggen in het GO; 
3. Dit voornemen na overeenstemming in het GO 
de status definitief te geven. 

Het college van b&w heeft besloten de kilometervergoeding van € 
0,37 voor dienstreizen met ingang van 1 februari 2020 af te 
schaffen. Dienstreizen worden zoveel mogelijk gemaakt op de 
(elektrische) fiets, het OV of een elektrische dienstauto. Als er toch 
een dienstreis met de eigen auto moet worden gemaakt is de 

vergoeding daarvoor € 0,19 per kilometer. 

Claudio 
Bruggink 

26-11-2019  B03 2457501 - Vaststellen 
notitie 'Een nieuwe 
focus op preventie in 
het sociaal domein 
Hengelo' 

Het college besluit: 
De definitieve notitie 'Een nieuwe focus op 
preventie in het sociaal domein Hengelo' vast te 
stellen 
De gemeenteraad, de Adviesraad sociaal domein 
en relevante partners in de stad hierover te 
informeren. 

Het college heeft de definitieve versie van de notitie 'Een nieuwe 
focus op preventie in het sociaal domein Hengelo' vastgesteld. Een 
concept hiervan is voor de zomer vastgesteld om hierover van 
gedachten te wisselen met de gemeenteraad, de Adviesraad 
sociaal domein en een aantal partners in de stad. Hun input is 
verwerkt in deze definitieve versie. 
 
Al vele jaren heeft het college vanuit het Rijk de opdracht zich in te 
zetten voor preventie en met de komst van de decentralisaties is 
dit zelfs versterkt. Lokaal, dichtbij het leven van de inwoners, heeft 
het college de mogelijkheid te combineren tussen de kracht van 
inwoners zelf en ondersteuning op maat. Nu de financiële 
beheersbaarheid en duurzame inrichting van het sociale domein 
een toenemend vraagstuk is in onze gemeente, is de positionering 
en herdefiniëring van preventie op zijn plaats. Financiële 
beheersbaarheid is niet de enige reden. Het college wil scherper 
weten en sturen op wat bereikt kan worden door preventie en 
waarop preventieve interventies gericht moeten zijn. In deze 
notitie schetst het college de bredere, lange termijn perspectief, 
zodat het college op korte termijn de juiste stappen gericht en 
doelbewust kunnen zetten. 
 
Onze focus ligt op een doelgroep- en themagericht perspectief (in 
plaats van een breed, op alle inwoners gericht, perspectief) in 
relatie tot onze financiele opgaven. En wij gaan van losse 
interventies naar een stelselgerichte aanpak 
(preventieprogramma). 

Bas van 
Wakeren 
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Wij hanteren de volgende criteria: 
1. investeren op preventie doen we doelgroepgericht en 
thematisch 
2. effectieve preventieve interventies krijgen ruimte, andere niet 
3. professionaliteit in preventie door: 
        a. direct te ondersteunen waar de vraag gesteld wordt 
        b. ondersteuning te verweven in het ‘gewone leven’ en niet 
andersom 
4. preventie bespaart 
Deze criteria zullen wij gebruiken bij de keuze voor inzet van 
preventie activiteiten. Niet alleen bij de nieuwe activiteiten, maar 
ook bestaande gesubsidieerde activiteiten gaan wij hieraan 
toetsen. 

26-11-2019  B04 2444180 - 
Subsidieaanvraag Pilot 
Spontane Binnenstad; 
project Terrassen 
Enschedesestraat 

(PS681) 

1. het project Terrassen Enschedesestraat in het 
kader van de regeling pilot Spontane Binnenstad 
een bijdrage van €50.000 toe te kennen onder 
voorwaarde dat eenzelfde bedrag door de provincie 
wordt bijgedragen; 

2. de gemeentelijke bijdrage als volgt te dekken: € 
40.000 uit middelen voor Subsidieregeling 
Cultuurhistorisch Erfgoed 2019 onderdeel 
Gevelverbetering Binnenstad en  €10.000 uit de 
middelen voor het Integraal Actieplan Binnenstad 
(jaarschijf 2019). 
3.  de aanvraag door te zenden ter besluitvorming 
naar beheerorganisatie Ontwikkelagenda 
Netwerkstad. 

Momenteel wordt druk gewerkt aan de voltooiing van de 
herinrichting van de Enschedesestraat. Tegelijkertijd richten de 
gemeente en de horeca de terrassen in volgens het nieuwe 
terrassen beleid. Hierdoor wordt een kwalitatief betere oplossing 
bereikt dan voorheen.  De ondernemers/exploitanten van De Twee 

Wezen, het Pleintje, De Blauwe Engel en Stravinsky hebben een 
subsidieverzoek bij de gemeente ingediend in het kader van de 
regeling Pilot Spontane Binnenstad. De gemeente en de provincie 
zijn beiden bereid om €50.000,- subsidie toe te kennen voor deze 
bijdrage aan een betere binnenstad. 

Gerard Gerrits 

26-11-2019  B05 2449157 - Uitnodiging 
VNG Bestuurdersdag 
en Buitengewone ALV 
op 29 november 2019 

1. Instemmen met de bijgevoegde annotatie voor 
de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 
de VNG op 29 november a.s. ;  
2. Aan wethouder Claudio Bruggink de volmacht te 
geven om conform de annotatie deel te nemen aan 
de beraadslagingen en de stemmingen van de 
BALV van 29 november a.s. 

Op woensdag 29 november a.s. vindt naast een bestuurdersdag 
ook een Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaats van de 
VNG. Op de agenda voor de Buitengewone ALV staan onder andere 
het klimaatakkoord, de gevolgen uitspraak Raad van State inzake 
stikstof, de verkenningen naar verbreding en regie op beheer GGU 
en de verantwoording over uitvoering van in ALV juni aangenomen 
moties. Wethouder Claudio Bruggink neemt namens Hengelo deel 
aan deze ledenvergadering en is gemachtigd namens Hengelo te 
stemmen. 

Claudio 
Bruggink 

26-11-2019  B06 2452698 - Vaststelling 
subsidie 2018 Plan van 
Aanpak WTC; 
Toekenning subsidie en 
voorschot 2019. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het verzoek van de Stichting 
WTC Twente om de subsidie voor het jaar 2018 
definitief vast te stellen op €84.000,-. en op basis 
van de afgesproken jaarschijven voor 2019 een 
subsidie ad € 65.000 toe te kennen.  
2. De Stichting WTC Twente met bijgevoegde brief 
te informeren over dit besluit. 

De stichting WTC ontvangt in het kader van de Agenda van Twente 
een bijdrage voor de uitvoering van het Plan van Aanpak 2016 t/m 
2020. Deze bijdrage wordt in 5 jaarschijven toegekend.  
Het college van B&W gaat akkoord met de verantwoording van 
WTC over de jaarschijf 2018 en stelt de bijdrage vast op € 84.000. 
Gelijktijdig stelt het college van B&W een bijdrage ad € 65.000 
beschikbaar voor de jaarschijf 2019. 

Gerard Gerrits 

19-11-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

A02 2452076 - Voorstel 
vervolg Denktank 
Innovatie 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de vervolgaanpak innovatie 
sociaal domein, waarbij innovatie plaatsvindt 
middels het versterken en uitbreiden van bewezen 
succesvolle interventies.  
2. De gemeenteraad conform bijgevoegde brief te 

Bij de start van deze collegeperiode heeft ons college aangegeven 
de tekorten binnen het Sociaal Domein terug te willen dringen. 
Hiervoor is het interventieprogramma opgesteld en is een taskforce 
in het leven geroepen onder leiding van de gemeentesecretaris. De 
opdracht van de taskforce was 2-ledig. Enerzijds grip krijgen op de 
kosten en het sturen op het realiseren van de noodzakelijke 

Claudio 
Bruggink 
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informeren over de voortgang van het 
innovatiespoor binnen de Taskforce sociaal domein. 

maatregelen, zoals de maatregelen uit het interventieprogramma. 
Anderzijds moet de taskforce zoeken naar innovatieve maatregelen 
om de zorgtaken vinden de beschikbare budgetten uit te voeren.  
 
In januari 2019 is de Denktank Innovatie met het tweede deel van 
de opdracht van start gegaan. Hiervoor is onder meer gekeken 
naar voorbeelden – best practices - elders in het land, waarbij veel 
gespreken zijn gevoerd en projecten en werkwijzen zijn 
bestudeerd. Elke gemeente kent verschillende voorzieningen, 
functioneren in andere regio’s, en hebben specifieke kenmerken. 
Hierdoor is het simpel kopiëren van ideeën en innovaties meestal 
niet aan de orde. Wel kan worden gekeken naar de specifieke 
elementen uit een best practice die voor Hengelo van toepassing 
kunnen zijn. Vaak zijn er oplossingen op deelgebieden mogelijk en 
gaan veranderingen en verbeteringen in kleine stapjes.  
 
Wij zien vooral kansen voor die projecten, waarvan ook in de 
huidige uitvoeringspraktijk is gebleken dat dit werkt (of kan 
werken) in onze gemeente. Wij geloven sterk in het doorvoeren 
van innovaties, die op enigerlei wijze hun waarde al hebben 
bewezen: zeker als het implementeren ervan geld en/of personele 
inzet vergt. Daarom kiezen wij ervoor om innovatie in het sociaal 
domein te realiseren door het versterken en uitbreiden van 
bewezen succesvolle interventies. De taskforce sociaal domein 
heeft hiervoor de opdracht gekregen om voor het onderdeel 
innovatie een concreet plan van aanpak te formuleren voor de 

inzet van het innovatiebudget in 2020 en verder, rekening 
houdend met deze randvoorwaarden. 
 

19-11-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 2443372 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
kappen van bomen 
Seahorse terrein thv 
Woolderesweg 96-100 

Het bezwaarschrift, overeenkomstig het advies van 
de commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Aangezien 
bezwaarmakers het bezwaarschrift niet tijdig hebben ingediend, 
zijn de bezwaarmakers in de gelegenheid gesteld om aan te geven 
waarom zij van mening zijn dat het bezwaarschrift verschoonbaar 
te laat is ingediend. Bezwaarmakers hebben van deze gelegenheid 
geen gebruik gemaakt. Gezien het vorenstaande is de commissie 
voor de bezwaarschriften van mening, dat het bezwaarschrift 
kennelijk niet-ontvankelijk verklaard moet worden. Het college 
heeft overeenkomstig het advies besloten. 

Gerard Gerrits 

19-11-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 2438773 - Bezwaar 
tegen besluit woning 
als formeel gesaneerd 
te beschouwen mbt 
Besluit Geluidshinder 

Het bezwaarschrift, overeenkomstig het advies van 
de commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van het 
college van burgemeester en wethouders, betreffende het 
aanmerken van de woning als formeel gesaneerd. Bezwaarmaker 
heeft in haar bezwaarschrift aangegeven dat de verlate inzending 
te maken had met ziekte. Uit vaste jurisprudentie van de Raad van 
State, zie uitspraak ECLI:NL:RVS:2015:2382, blijkt dat het tot de 
eigen verantwoordelijkheid van een belanghebbende behoort om in 
geval van ziekte zorg te dragen voor de behartiging van zijn 
belangen, bijvoorbeeld door het inschakelen van een derde of een 
familielid. De commissie adviseert daarom het bezwaarschrift 
kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft 

Gerard Gerrits 
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overeenkomstig het advies besloten. 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


