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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 3 december 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. 

3-12-2019  A02 2460184 - Overdracht 
lening en 
grondovername HVV 
Hengelo 

Het college besluit: 
- De lening aan H.V.V. Hengelo over te dragen aan 
de ‘Stichting tot steun van de H.V.V. Hengelo’ 
middels ondertekening van bijgevoegd 
overdrachtsdocument. 
- De grond onder sportpark De Waarbeek aan te 
kopen voor €212.528 middels ondertekening van 
de koopovereenkomst. 
- Deze aankoop te financieren door het 
aankoopbedrag van €212.528 in mindering te 
brengen op de lening aan de ‘Stichting tot steun 
HVV Hengelo’ 
- De verworven grond in de sportbegroting op te 
nemen en rechtmatigheid voor de uitzetting (aan 
rentelasten en OZB van €7.000) te verkrijgen door 
deze uitzetting mee te nemen in de “Eerste 
verzamelwijziging 2020” 

- De raad over bovenstaand traject te informeren 
via bijgevoegde brief 

Voetbalvereniging H.V.V. Hengelo heeft zo’n 470 leden een speelt 
de thuiswedstrijden op sportpark De Waarbeek aan de 
Twekkelerweg. De grond en opstallen van dit sportpark zijn 
eigendom van de ‘Stichting tot steun van de H.V.V. Hengelo.’   
 
In 2008 heeft H.V.V. Hengelo een lening afgesloten bij de 
gemeente voor de bouw van kleedkamers. Destijds was de 
verwachting dat HVV Hengelo flink zou gaan groeien, richting de 
700 leden. Die verwachting is niet uitgekomen. H.V.V. Hengelo is 
niet in staat om de rente en aflossing van de lening te betalen. 
 
Het is een onwenselijke situatie dat de voetbalvereniging H.V.V. 
Hengelo met 22 voetbalteams en zo’n 470 leden failliet zou gaan. 
Dan staan de leden op straat, staat er een sportpark leeg en blijft 
de gemeente zitten met een niet-inbare vordering.  
 
Het is mogelijk voor de gemeente om het eigendom van de grond 

te kopen van de Stichting tot steun van de H.V.V. Hengelo. Dit 
zorgt voor een meer eenduidige situatie voor de Hengelose 
voetbalverenigingen en het versterkt de gemeentelijke 
grondpositie in geval van fusie op een andere locatie of 
faillissement. Als de opbrengst van de grondverkoop in mindering 
wordt gebracht op de lening geeft dit H.V.V. Hengelo voldoende 
financiële ruimte om te investeren in de toekomst 
 
Via dit besluit stemt het college in met de aankoop van de grond 
onder sportpark De Waarbeek waardoor H.V.V. Hengelo uit de 
schulden komt. 

Mariska ten 
Heuw 

3-12-2019  A03 2447350 - 
Dienstverleningsoveree
nkomst ODTwente en 
Gemeente Hengelo 

De dienstverleningsovereenkomst tussen de 
Omgevingsdienst Twente en de gemeente Hengelo 
voor het basistakenpakket aan te gaan.  
 
Te bepalen om de overige variant 4 taken in een 
aparte overeenkomst tussen ODT en gemeente in 
te brengen op grond van artikel 6 van de 
gemeenschappelijke regeling. 

Het college heeft ingestemd met de dienstverleningsovereenkomst 
(DVO) tussen de Omgevingsdienst Twente (ODT) en de gemeente 
Hengelo voor het uitvoeren van de basis milieutaken. In de 
dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de 
wijze van dienstverlening van de ODT aan de gemeente Hengelo. 
De ODT verzorgt de vergunningverlening voor en het toezicht op 
de milieuregelgeving voor de gemeente Hengelo, de provincie en 
de andere Twentse gemeenten. 
 
Naast de wettelijk verplichte inbreng van de basistaken brengt 
Hengelo vrijwillig nog meer milieutaken in. Voor deze taken wordt 
een afzonderlijke overeenkomst met de ODT afgesloten. 

Sander 
Schelberg 

3-12-2019  A04 2465331 - Verordening Het college besluit: Op 5 november 2019 heeft de gemeenteraad alle Bas van 
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en tarieven 
reinigingsheffingen 
2020 

1. Intrekken van de op 5 november aan de raad 
voorgelegde Verordening reinigingsheffingen 2020. 
2. De raad voor te stellen om: 
    - de Beleidsbegroting 2020-2024 als volgt te 
wijzigen en daartoe de 1e begrotingswijziging 2020 
vast te stellen: 
       - Taakveld 6.3 inkomensregelingen: de lasten 
nemen af met € 11.600 (lagere kwijtschelding) 
       - Taakveld 7.3 afvalexploitatie: de exploitatie 
neemt per saldo toe met € 11.600, als volgt: 
          -  De lasten nemen toe met € 232.600 als 
gevolg van het ophalen in de wijk van grof 
huishoudelijk afval, het in de zomer  uitbreiden van 
de openstelling van het milieupark, het voortzetten 
van de proef met de buurtconciërges en een 
dotatie aan de voorziening afval. 
          - De baten nemen toe met € 221.000 als 
gevolg van het niet doorvoeren van de verlaging 
van het kliktarief Orac, het verbieden van het (al 
dan niet gratis) via de weegbrug storten van fijn 
restafval op het milieupark en het verlagen van het 
vaste tarief. 
b. de Verordening reinigingsheffingen 2020 
inclusief de hierin opgenomen tarieven vast te 
stellen, waarbij: 
    - het kliktarief voor de ondergrondse 

afvalcontainer evenals 2019 € 1,20 bedraagt; 
    - het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 4,08 
afneemt en gaat naar € 155,76; 
    - de variabele tarieven afvalstoffenheffing voor 
het overige ongewijzigd blijven. 

belastingverordeningen vastgesteld, uitgezonderd de Verordening 
reinigingsheffingen 2020. Deze gaat over de afvalinzameling. In 
twee politieke markten daarna heeft het college de standpunten 
van de raad opgehaald over het te voeren afvalinzamelingsbeleid 
en de verwerking daarvan in de tarieven. Deze zijn verwerkt in een 
nieuwe Verordening reinigingsheffigen 2020, die nu opnieuw aan 
de raad wordt voorgelegd.  
Er worden aanvullende service verhogende maatregelen genomen, 
zoals gerichte avondopenstelling van het milieupark, de proef met 
de buurtconcierges wordt verlengd en er wordt grof huishoudelijk 
afval in de wijk ingenomen via een mobiel milieupark. Het zal met 
ingang van 2020 niet meer mogelijk zijn om fijn huishoudelijk 
restafval via de weegbrug achter te laten op het milieupark. Daar 
komt een container te staan, waar het normale tarief van € 1,20 
per zak moet worden "geklikt".  
Het vaste tarief daalt met € 4,08 per huishouden per jaar. 

Wakeren 

3-12-2019  B01 2422828 - Anterieure 
overeenkomst project 
Enschedesestraat 368 

in te stemmen met de anterieure overeenkomst 
"project Enschedesestraat 368", aan te gaan met 
dhr L.J.O. Gelink en mw. J. ter Horst. 

Het college van B en W stemt in met een anterieure overeenkomst 
voor het project Enschedesestraat 368. De initiatiefnemers willen 
enkele verouderde tuinkassen slopen, een nieuwe woning op het 
perceel realiseren en de bestemming van de huidige bedrijfwoning 
wijzigen in een reguliere woonbestemming. Het college van  B en 
W is van mening dat deze plannen zorgen voor een ruimtelijke 
verbetering en is daarom bereid om de bestemming van het 
perceel te wijzigen. Met de anterieure overeenkomst komen de 
partijen overeen dat de initiafnemers de kosten voor deze 
bestemmingswijziging en eventuele planschade voor hun rekening 
nemen. 

 

3-12-2019  B02 2466341 - 4e wijziging 
van de 
Beleidsbegroting 2019 

De raad voorstellen de 4e wijziging van de 
Beleidsbegroting 2019 vast te stellen. 

Publiek vriendelijke tekst:  
De 4e wijziging van de Beleidsbegroting 2019 betreft de 
verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van 
de raad en het college in de Beleidsbegroting 2019.  
Bovendien betreft het enkele technische aanpassingen, die 
budgettair neutraal verlopen. 

Mariska ten 
Heuw 

3-12-2019  B03 2453044 - 
Uitvoeringsregeling 

De uitvoeringsregeling ‘subsidie Voorschool 
Hengelo 2020’ vaststellen met de daarbij 

Voorschoolse voorzieningen hebben een signalerende functie en 
zijn gunstig voor de ontwikkeling van alle kinderen en specifiek 
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subsidie voorschool 
2020 

behorende bijlagen: 
- Kwaliteitskader Hengelose Voorschool 
- Ouderbijdragentabel 2020 
- Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag 
- Aanvraagformulier subsidie Hengelose Voorschool 
2020 
- Minimale kwaliteitseisen 

voor kinderen met een risico op een achterstand. De gemeente 
Hengelo wil alle peuters kwalitatief hoogwaardige peuteropvang 
bieden, omdat zij het belangrijk vindt dat alle peuters zich 
spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Voor 2020 moet de 
uitvoeringsregeling subsidie Voorschool Hengelo worden aangepast 
op de tarieven en het subsidieplafond. Daarnaast is er een aantal 
wetswijzigingen. Dit zorgt ervoor dat de uitvoeringsregeling en het 
bijbehorende kwaliteitskader moeten worden aangepast. Ook biedt 
de gemeente vanaf 1 januari 2020 alle Hengelose peuters 8 uur 
voorschool aan en peuters met (risico op) een (taal)achterstand 16 
uur, dit is vooruitlopend op de wetswijziging in augustus 2020. 
Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de 
peuteropvang. De ouderbijdragen in 2020 zijn ook aangepast aan 
de nieuwe tarieven. Ouders die beiden werken kunnen 
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst aanvragen. De extra 
uren voor kinderen, die gebruik maken van voor- en vroegschoolse 
educatie, blijven gratis. 

3-12-2019  B05 2383260 - 

Voorgenomen besluit 
vaststellen 
Personeelshandboek 
gemeente Hengelo 
2020 

Het college heeft het voornemen: 

- het Personeelshandboek gemeente Hengelo 2020 
vast te stellen; 
- dit voornemen ter overeenstemming voor te 
leggen in het Georganiseerd Overleg; 
- bij overeenstemming in het Georganiseerd 
Overleg dit voorgenomen besluit de status 
‘definitief’ te geven. 

Het college van b&w heeft het Personeelshandboek 2020 

vastgesteld. In dit personeelshandboek staan de 
arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de gemeente 
Hengelo. 

Claudio 

Bruggink 

3-12-2019  B06 2467027 - Aanpassen 
terreinindeling 
Lambertuskermis 2020 

Het college besluit: 
 
1. de gewijzigde terreinindeling voor de 
Lambertuskermis 2020 vast te stellen 
2. De vastgestelde verhuurvoorwaarden 
Lambertuskermis 2020 aan te vullen met de 
Langestraat (L1) als kermisterrein voor 2020 
3. Het Van der Dussenplein en de nieuwe 
parkeerplaats "Kloosterhof" toe te voegen aan het 
Burgemeester Jansenplein (B1) als kermisterrein 
voor 2020 

De werkzaamheden in de binnenstad vragen om een wijziging op 
de indeling van de lambertuskermis in 2020.  Op deze indeling van 
het kermisterrein kunnen exploitanten inschrijven voor een 
eventuele plaats op de Lambertuskermis in 2020 

Gerard Gerrits 

26-11-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

A01 2460504 - 
Verduurzamen 
gemeentelijk vastgoed 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. Een krediet van € 1,5 miljoen beschikbaar te 
stellen voor de verduurzaming van het vastgoed en 
dit krediet te dekken uit de in de kadernota 
beschikbare middelen. 
2. Vastgoed te verduurzamen met als doel om al 
het strategisch vastgoed naar A-label te krijgen 
3. De verduurzaming gefaseerd uit te voeren over 
een periode van drie jaar 
4. Bij de uitvoering van de verduurzaming te 
starten met de maatregelen die het meeste 
rendement hebben 

5. De beschikbare middelen voor verduurzaming 
waar nodig aan te vullen met de middelen die 

Verduurzaming van vastgoed kan in verschillende scenario’s, als 
uitgangspunt is genomen dat het strategische vastgoed in de 
gemeentelijke portefeuille verduurzaamd moet worden naar een A-
label, hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen, 
wordt aangesloten bij de gemeentelijke doelstellingen en wordt 
gehandeld in lijn met de beschikbare middelen vanuit de 
kadernota. 
 
Een derde van de gemeentelijk vastgoedportefeuille heeft al een A-
label, het resterende deel zal verduurzaamd worden. 

Claudio 
Bruggink 
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vrijkomen door gerealiseerde energiebesparingen 
 

26-11-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

A02 2462676 - Besteding 
extra middelen ter 
bestrijding gevolgen 
kinderarmoede 2019 

Het college besluit: 
1. Het overgehevelde budget van 2018 met als 
bestedingsdoel, € 100.000,- voor preventie, jeugd 
en maatschappelijke initiatieven en €100.000 voor 
jeugdparticipatie, in het geheel inzetten voor 
preventie jeugd. 
2. Het budget van € 200.000,- voor preventie 
jeugd uit middelen voor kinderarmoede 2019 in te 
zetten in het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 
en voor het doel zorg op school te besteden, dit 
meenemen in het voorstel budgetoverheveling eind 
2019. 
3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren 
over de besteding van de extra middelen ter 
bestrijding van de gevolgen van  
kinderarmoede over 2019. 

 

De gemeente Hengelo ontvangt jaarlijks € 450.000 ter bestrijding 
van de gevolgen van armoede onder kinderen. Met bijgevoegde 
brief wordt de raad door het college geinformeerd over de 
besteding van dit geld over het jaar 2019. In 2017 en 2018 heeft 
de gemeente het bedrag niet volledig ingezet en is er € 200.000 
meegenomen naar 2019 bestemd voor preventie. Met bijgevoegde 
brief wordt de raad door het college tevens geïnformeerd over de 
besteding hiervan. 

Mariska ten 
Heuw 

26-11-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

B07 2462353 - 
Collegebesluit 
Startnota RES 

De raad voor te stellen:  
De Startnota Regionale Energie Strategie Twente 
vast te stellen. 

Er is een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld, waarin de afspraken 
uit het Klimaatakkoord van Parijs zijn vertaald. Een belangrijk 
onderdeel hieruit is het opstellen van een Energiestrategie, waarin 
de elektriciteitsopwek op land en het warmtevraagstuk in de 
gebouwde omgeving wordt uitgewerkt. Het college van 
Burgermeester en Wethouders biedt de Startnota aan voor 
besluitvorming aan de gemeenteraad van gemeente Hengelo. 
Hierin, wordt op hoofdlijnen het proces geschetst om te komen tot 
een Energiestrategie voor Twente. Communicatie met inwoners en 
participatie is een essentieel onderdeel. Gemeente Hengelo zal 
hierin een belangrijke rol spelen. 
 

Claudio 
Bruggink 

19-11-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

A01 2449106 - Wonen en 
zorg in Hengelo, 
opgaven voor 2019 - 
2025 

Het college besluit:  
1. De notitie Wonen en Zorgen in Hengelo. 
Opgaven voor 2019-2025 definitief vast te stellen. 
2. Het afwegingskader ‘initiatieven wonen en zorg 
vast te stellen als instrument bij de beoordeling 
van nieuwe initiatieven in het kader van wonen en 
zorg. 
3. De gemeenteraad met bijgaande brief en memo 
te informeren over de wijze waarop het college de 
input van de raad heeft verwerkt in de definitieve 
versie van de notitie Wonen en Zorgen in Hengelo. 
Opgaven voor 2019-2025 en hoe zij de raad 
daarover verder zal informeren. 
4. De Adviesraad Sociaal met bijgaande brief een 
reactie te geven op haar eerder uitgebrachte 
advies over de conceptnotitie Wonen en Zorgen in 
Hengelo. Opgaven voor 2019-2025 

 

Het college van B&W heeft op 17 juli jongstleden de conceptnotitie 
Wonen en Zorg in Hengelo. Opgaven voor 2019 – 2025 
vastgesteld. Het doel van deze notitie is om samen met partners 
van de stad en inwoner wonen, zorg en welzijn zodanig op elkaar 
af te stemmen, zodat onze inwoners zo lang mogelijk in de eigen 
woning, in de eigen buurt kunnen blijven wonen.   
De conceptnotitie die op  17 juli 2019 door het college werd 
vrijgegeven voor inspraak, is de op 25 september door de 
gemeenteraad besproken in een politieke markt. In de definitieve 
notitie is rekening gehouden met de bespreking daarvan in de 
gemeenteraad en het advies van  de Adviesraad Sociaal Domein. 

Bas van 
Wakeren 

26-11-2019 --- 2428290 - Bezwaar Het bezwaar, overeenkomstig het advies van Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit Gerard 
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1 week 
niet 

openbaar  

tegen ontwerpbesluit 

omgevingsvergunnin
g Lansinkweg 37 

de commissie voor de bezwaarschriften, 

ongegrond te verklaren, het bestreden besluit 
in stand te laten en daaraan het advies van 
de erfgoedcommissie van 26 september 

mede ten grondslag te leggen en het verzoek 
om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

van het college voor het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten 
van een woonhuis (rijksmonument). Bezwaarmaker vindt 
dat het bouwplan een onaanvaardbare aantasting is van 

het rijksmonument. De commissie bezwaarschriften heeft 
gekeken naar het positieve advies van de 
erfgoedcommissie. De commissie ziet geen 
aanknopingspunten om aan het advies te twijfelen. Het 
enkele feit dat bezwaarmaker meent dat het bouwplan het 
rijksmonument onaanvaardbaar aantast en een alternatief 
bouwplan beter vindt, maakt niet dat het advies van de 

erfgoedcommissie onjuist is of onzorgvuldig tot stand is 
gekomen. Gezien het vorenstaande adviseert de commissie 

het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, het bestreden 
besluit in stand te laten en het advies van de 
erfgoedcommissie mede aan het besluit ten grondslag te 
leggen. Het college heeft overeenkomstig het advies 
besloten. 

Gerrits 

26-11-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 2410192 - Bezwaar 
tegen sluiting 
Berfloplein 12 ivm 
overtreding 
Opiumwet 

Het bezwaarschrift, overeenkomstig het 
advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften, ongegrond te verklaren. 

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit 
van de burgermeester tot het sluiten van een woning 
gedurende een periode van 6 maanden wegens overtreding 
van de Opiumwet. Bezwaarmaker stelt dat hij gedurende 
een periode van zes maanden geen huurinkomsten meer 

binnenkrijgt en dat de centrale verwarming kapot is. De 
commissie stelt vast dat de burgemeester overeenkomstig 

het Damoclesbeleid heeft gehandeld. De commissie vindt 
dat hier geen sprake is van bijzondere omstandigheden. De 
commissie adviseert daarom het bezwaarschrift ongegrond 
te verklaren. De burgemeester heeft overeenkomstig het 
advies besloten. 

Sander 
Schelberg 

26-11-2019 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 2403476 - Bezwaar 
tegen besluit sluiting 
wegens overtreding 
Opiumwet 
Herzogweg 3/ hoek 

oude Molenweg 27 

Het bezwaarschrift, overeenkomstig het 
advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften, ongegrond te verklaren. 

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit 
van de burgemeester tot het sluiten van een pand 
gedurende een periode van 26 weken en het geven van 
een officiële waarschuwing voor een woning wegen 
overtreding van de Opiumwet. Bezwaarmaker heeft 

kortgezegd in het bezwaarschrift aangegeven dat hij geen 
controle kon uitoefenen op het pand, aangezien zijn 

voeten, handen en gezicht waren verbrand. Uit vaste 
jurisprudentie blijkt dat verhuurders van panden 
verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in het pand 
en afdoende maatregelen moeten treffen om feiten die hier 
aan de orde zijn, te voorkomen. De commissie vindt dat 

hier ook geen sprake is van bijzondere omstandigheden 
waarvan de burgemeester in dit geval zou moeten afzien 
van handhavend optreden. De commissie adviseert daarom 

Sander 
Schelberg 
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het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De 

burgemeester heeft overeenkomstig het advies besloten. 
      

      

      

      

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


