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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 17 december 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. 

17-12-2019 
 

A01 2471783 - 
Informerende brief aan 
de raad inzake het 
proces rondom het 
Marktplein 

De raad op de hoogte te stellen van het verdere 
proces rondom het Marktplein middels bijgevoegde 
brief en die aan de raad te zenden. 

In de politieke markt van 20 november heeft de gemeenteraad 
zich uitgesproken voor het komen tot een nieuw plan voor het 
Marktplein middels een participatieproces. Om dit proces op een 
goede manier vorm te geven wordt een bureau ingehuurd om de 
participatie te begeleiden. Samen met dit nog te contracteren 
bureau wordt het participatieproces vorm gegeven zodat er medio 
2020 een plan ligt voor het Marktplein. 

Bas van 
Wakeren 

17-12-2019  A02 2472798 - 
Informerende 

raadsbrief maatregelen 
fiets- en autoparkeren 
binnenstad 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de uitvoering van de korte 

termijn maatregelen zoals voorgesteld in de brief 
1. de raad hiervan op de hoogte te stellen middels 
verzending van deze brief. 

In het voorjaar van 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar de 
voorzieningen voor fietsparkeren in de binnenstad. Dit onderzoek 

vormt input voor het integrale bereikbaarheidsonderzoek dat thans 
loopt. Tevens worden enkele korte termijn maatregelen 
voorgesteld die in ieder geval nuttig zijn. Dit betreft realisatie van 
permanente fietsparkeervakken in de Enschedesestraat in plaats 
van de tijdelijke vakken en fietsparkeervoorzieningen op enkele 
plekken waar de openbare ruimte reeds is heringericht of waar dat 
nu in uitvoering is. Tevens wordt voorgesteld als uitgangspunt voor 
het Marktplein mee te geven dat daar ruimte moet zijn voor een 
overdekte en bewaakte fietsenstalling. 

Gerard Gerrits 

17-12-2019  A03 2472565 - 
Informerende brief aan 
raad kapitaalgoederen 
openbare ruimte 

Het college besluit: 
In te stemmen met het informeren van de raad 
over kapitaalgoederen openbare ruimte. 

De raad is per brief geinformeerd over de stand van zaken omtrent 
kapitaalgoederen openbare ruimte.   
Met de raad is afgesproken dat er eind 2019 een voorstel zou 
komen hoe om te gaan met de vervanging van de 
kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Op dit moment worden 
de verschillende kapitaalgoederen (wegen, openbare verlichting, 
civiele kunstwerken en openbaar groen) doorgerekend voor zowel 
de investeringen dan wel de onderhoudsbudgetten. De uitkomsten 
zullen in maart 2020 bekend zijn. In de Kadernota 2021-2024 
zullen de financiële gevolgen worden verwerkt en aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd. 

Mariska ten 
Heuw 

17-12-2019  A04 2418048 - 
Beleidsregels 
evenementen 
gemeente Hengelo 
2019 

Het college besluit: 
1. Het college respectievelijk de burgemeester van 
de gemeente Hengelo besluiten, ieder voor zover 
het de eigen bevoegdheid betreft, gelet op het 
bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht en de artikelen 1:8, 4:6, 2:24 tot en 
met 2:26, 4:2 en 4:3 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV): 
- in te stemmen met de behandeling van de 
ingediende zienswijzen zoals deze is opgenomen in 

de 'Reactienota zienswijzen beleidsregels 
evenementen Hengelo 2019'; 

De gemeente Hengelo is bezig met het verbeteren van het 
evenementenproces. Onderdeel van dat proces is het hebben van 
duidelijke regels voor het organiseren van een evenement. In 2016 
zijn daarvoor onder andere beleidsregels opgesteld. Deze regels 
zijn deels alweer toe aan een actualisatie omdat we te maken 
hebben met wijzigingen in landelijke, maar ook lokale regelgeving. 
De aanpassingen van de beleidsregels hebben bijvoorbeeld te 
maken met aanvullende indieningsvereisten als gevolg van 
wijziging van landelijke regelgeving. Op grond van het Besluit 
Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen gelden 

aanvullende indieningsvereisten voor een aanvraag 
evenementenvergunning. Verder is het onderdeel van het 

Sander 
Schelberg 
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- de 'Beleidsregels evenementen gemeente 
Hengelo 2019' inclusief de bijlagen vast te stellen; 
- om conform bijlage 9 zeven collectieve 
festiviteiten in 2019  en zes incidentele festiviteiten 
per inrichting aan te wijzen waarop de 
geluidnormen uit het Activiteitenbesluit niet van 
toepassing zijn en de in de bijlage genoemde 
geluidvoorwaarden gelden om onevenredige 
geluidhinder te voorkomen. 
 
2. De raad per brief te informeren 

geluidbeleid dat betrekking heeft op evenementen nu opgenomen 
in de beleidsregels, inclusief het podiumplan. Ook zijn nadere 
regels over schenken in kunststof bekers, het oplaten van 
wensballonnen en het gebruik van confetti tijdens evenementen 
opgenomen. 

17-12-2019  A05 2418315 - Uitoefening 
bouwclaim Broek 
Noord door BPD 

Aan te gaan met BPD Ontwikkeling B.V., KvK nr. 
08013158, gevestigd te Amsterdam, de bij dit 
besluit behorende vaststellingsovereenkomst 
"Invulling en uitoefening bouwclaim Broek noord" 
strekkende tot verkoop en levering van in beginsel 
20.848 m2 bouwgrond in het plangebied Broek 
Noord, deelgebied Noordrand, voor de 

marktconforme koopprijs van € 5.681.127,00 te 
vermeerderen met BTW. 

BPD heeft een bouwclaim in Broek Noord. De bouwclaim is ten dele 
overgenomen van Hegeman. De thans voorliggende overeenkomst 
vloeit voort uit de afspraken die in 2014 met BPD zijn gemaakt 
over de invulling van het deelgebied Noordrand. 
De gemeente verkoopt en levert in beginsel 20.848 m2 bouwgrond 
in het deelgebied Noordrand voor de bouw van maximaal 84 
woningen.  

In de woningbouwafspraken stond Broek Noord in 2018 op 135 
woningen. Daarvan waren 90 woningen toe te rekenen aan het 
deelgebied Noordrand.  Met de nu voorliggende contractuele 
afspraken wordt het aantal teruggebracht van 90 naar maximaal 
84 woningen. 

Bas van 
Wakeren 

17-12-2019  A08 2464722 - Voortgang 
rechtszaak 
parkeergarage De 
Beurs 

Het college besluit: 
De gemeenteraad van Hengelo te informeren over 
de voortgang rechtszaak parkergarage De Beurs 
middels bijgevoegde brief. 

Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Hengelo een nieuwe 
beslissing op bezwaar genomen inzake het algemeen belang 
besluit parkeergarage De Beurs. Q-Park Operations Netherlands 
B.V heeft beroep aangetekend tegen het algemeen belang besluit 
parkeergarage De Beurs. Het college informeert de gemeenteraad 
met een brief over de voortgang van de rechtszaak 'parkeergarage 
de Beurs' met Q-Park Operations Netherlands B.V. 

Gerard Gerrits 

17-12-2019  A09 2470746 - 
Voorgenomen besluit 
organisatiewijziging - 
toekomstbestendige 
Bedrijfsvoering 

Het college besluit: 
1. Een voorgenomen besluit te nemen om de 
sectoren Middelen en Dienstverlening op te heffen 
en samen te voegen tot één sector Bedrijfsvoering. 
2. Een voorgenomen besluit te nemen over de 
wijziging van de organisatie structuur zoals 
toegelicht in de notitie 'Toekomstbestendige 
Bedrijfsvoering'. 
3. De voorgestelde wijziging voor advies voor te 
leggen aan de Ondernemingsraad. 

Door veranderingen in de samenleving verandert onze rol als 
gemeentelijke organisatie. Dit vraagt om een wendbare 
gemeentelijke organisatie, zodat we snel en adequaat op 
ontwikkelingen kunnen reageren. De opgaven voor onze stad 
vereisen meer visie en focus en gerichte concernsturing. In 2018 
hebben de sectoren Fysiek en Sociaal hun eigen doorontwikkeling 
gevolgd. Nu is er bekeken hoe de ondersteunende afdelingen (de 
bedrijfsvoering) ook toekomstbestendig kan bijven om in te 
kunnen blijven spelen op de nieuwe werkwijze en vragen uit de 
organisatie en de samenleving om daarmee een volwaardig partner 
te blijven. 

Claudio 
Bruggink 

17-12-2019  A10 2471178 - 
Ondertekenen 
prestatieafspraken 
2020-2021 Welbions, 
Ookbions en gemeente 
Hengelo 

Het college besluit 
1. door de ontstane politieke situatie naar 
aanleiding van de discussie over de sloop van de 
woningen aan de Mariastraat / Geerdinksweg op dit 
moment (voor 15 december 2019) de 
prestatieafspraken niet te ondertekenen; 
2. wel achter het proces en de overige inhoud van 
de prestatie afspraken 2020 en 2021 te staan en 
deze ook zo spoedig mogelijk te willen 

Door de ontstane politieke situatie naar aanleiding van de discussie 
over de sloop van de woningen aan de Mariastraat / Geerdinksweg 
op dit moment (voor 15 december 2019) heeft het college besloten 
om de prestatieafspraken niet te ondertekenen. Wel staat het 
college achter het proces en de overige inhoud van de prestatie 
afspraken 2020 en 2021.  

Bas van 
Wakeren 
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ondertekenen; 
3. de gemeenteraad hierover te informeren. 

17-12-2019  A12 2338562 - Aanvraag 
subsidie voor het 
organiseren van een 
tentoonstelling ter ere 
van het Da Vinci jaar 

College besluit: 
1. om de Stichting HeArgallery een subsidie van 
maximaal € 37.000,- beschikbaar te stellen voor de 
uitvoering van het beeldenproject van Rinus 
Roelofs. 
2. Het bedrag wordt gedekt uit € 25.000,- 
kostenplaats binnenstadsbudget en € 12.000,-  
beeldende kunst kostenplaats 65306001.438107 

De gemeente ondersteunt het beeldenproject Rinus Roelofs van 
Stichting HeArtgallery en Stichting HeArtpool en stelt hiervoor een 
subsidie beschikbaar. 

Bas van 
Wakeren 

17-12-2019  A13 2475159 - 

Informerende brief aan 
de raad met 
besluitvorming AB 
Regio Twente over 
besturingsmodel 3O-
samenwerking 

Informerende brief aan de raad met bijlagen vanuit 

Regio Twente over nieuw  besturingsmodel 3O-
samenwerking vaststellen. 

Samen met ondernemers en onderwijs/onderzoeksinstellingen in 

de regio is een nieuwe vorm van regionale samenwerking 
ontworpen op het gebied van sociaaleconomische 
structuurversterking. Hierdoor wordt de samenwerking 
eenvoudiger en effectiever. De verschillende partijen gaan op basis 
van gelijkwaardigheid besluiten nemen over de wijze waarop de 
sociaaleconomische doelstellingen het best bereikt kunnen worden. 
Het algemeen bestuur van Regio Twente, waarin de veertien 
gemeenten zijn vertegenwoordigd,  heeft hierover vorige week een 
besluit genomen. Met dit besluit wordt de gemeenteraad van 
Hengelo over dit besluit geïnformeerd.    

Claudio 

Bruggink 

17-12-2019  B01 2470595 - Benoemen 
leden van de 
geschillencommissie 
gemeente Hengelo 

Het college besluit: 
de volgende personen te benoemen als lid 
respectievelijk (vice)voorzitter van de 
Geschillencommissie Hengelo: 
Mevrouw C.E. Wolf (voorzitter en lid) 
Mevrouw K.I. Meijering (vicevoorzitter en lid) 
De heer O.D.H. van Hecke (lid) 
De heer G.H.M. Flinkers (lid) 
De heer D.P. Claasen (lid) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft met ingang van 
1 januari 2020 een Geschillencommissie ingesteld. Deze brengt 
advies uit aan de gemeente als er een geschil is tussen de 
gemeente en een medewerker. 

Claudio 
Bruggink 

17-12-2019  B02 2458471 - Aanwijzen 
toezichthouders 
Omgevingsdienst 
Twente 

Het college besluit: 
De personen die werkzaam zijn in de op Bijlage 1 
vermelde functies binnen de Omgevingsdienst 
Twente en Omgevingsdienst Rivierenland aan te 
wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 
5:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor alle 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn in de 
uitoefening van de functie als toezichthouder bij de 
Omgevingsdienst Twente en de Omgevingsdienst 
Rivierenland ten behoeve van de uitvoering van de 
aan de Omgevingsdienst opgedragen taken en 

binnen het grondgebied van de gemeente Hengelo. 

Het college heeft met dit besluit functies voor toezichthouders van 
de omgevingsdienst aanwezen. Dit is gebeurd voor alle 
werkzaamheden die nodig zijn ten behoeve van de uitvoering van 
de aan de Omgevingsdienst opgedragen toezichtstaken in de 
gemeente Hengelo. 
 
Het college heeft ook toezichthouders van de Omgevingsdienst 
Rivierenland aangewezen voor het uitvoeren van ketentoezicht 
binnen het grondgebied van de gemeente Hengelo. 

Sander 
Schelberg 

17-12-2019  B03 2472291 - 
Collegebesluit 
goedkeuring 
eindverantwoording 
project kwaliteitsimpuls 
Pastoriestraat 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de eindverantwoording, 
zoals die door de stichting Pastoriestraat 3.0 is 
aangeleverd. 
2. De gemeente Enschede te verzoeken de subsidie 
uit de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente vast 
te stellen op de maximale bijdrage ad € 50.000. 
3. De stichting Pastoriestraat 3.0 middels 

De gemeente Hengelo is akkoord met de subsidieverantwoording 
van het project Kwaliteitsimpuls Pastoriestraat. Dit project is 
uitgevoerd in de periode 2015-2019. 

Gerard Gerrits 
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bijgevoegde brief te informeren over de voortgang 
van de vaststelling. 

17-12-2019  B04 2452844 - Anterieure 
overeenkomst Rood-
voor-Rood project 
Schoolbeekweg 

Het college besluit: 
Aan te gaan met de heer en mevrouw Wichems de 
bij dit besluit behorende anterieure overeenkomst 
terzake van het project ontwikkelingsplan 
Schoolbeekweg. 

De initiatiefnemer heeft het plan opgevat om aan de 
Schoolbeekweg een woning te bouwen. Daarvoor moet het 
geldende bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat past in het 
gemeentelijk beleid omdat het hier gaat om een woning ter 
compensatie van de sloop van stallen voor agrarisch gebruik.  De 
locatie is ruimtelijk beoordeeld en akkoord bevonden. Een 
overeenkomst is opgesteld waarbij de initiatiefnemer de kosten 
betaald voor het opstellen van het bestemmingsplan en het voeren 
van de planologische procedure. 

Gerard Gerrits 

17-12-2019  B05 2473480 - Vaststellen 
Verordening Kwaliteit 
VTH omgevingsrecht 
Hengelo 2020 

Het college besluit: 
- de gemeenteraad voor te stellen de Verordening 
Kwaliteit VTH omgevingsrecht Hengelo 2020 vast 
te stellen. 
- het overkoepelende uniforme VTH beleid met 
bijbehorende nadere uitwerking voor Hengelo vast 
te stellen. 

Verordening Kwaliteit VTH omgevingsrecht Hengelo 2020 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen deze verordening 
vast te stellen. De verordening kwaliteit vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH) regelt de gemeentelijke zorg voor 
een veilige en gezonde fysieke leefomgeving voor zover die 
gestalte krijgt in de kwaliteit van uitvoering en handhaving van het 
omgevingsrecht. Door implementatie van de verordening geven wij 
uitvoering aan de kwaliteitseisen uit de Wabo. De verordening 
regelt uniform voor alle Twentse gemeenten en de provincie de 
verankering van de kwaliteit van de thuistaken, de basistaken en 
plustaken van de Wabo. Voor de daarbij betrokken diensten 
(gemeentelijke diensten én regionale uitvoeringsdiensten) 
betekent dit het toepassen van de Kwaliteitscriteria voor 
deskundigheid en beschikbaarheid, volgens de regel comply or 
explain: het uitgangspunt is ‘voldoen’, tenzij gemotiveerd wordt 
afgeweken, bijvoorbeeld vanwege hogere ambities, of om het 
eigen kwaliteitssysteem niet te doorkruisen. Hiermee is een 
gezamenlijke ambitie op kwaliteit een feit geworden. Deze 
verordening is voor heel Twente uniform voor wat betreft de 
Basistaken en wijkt nagenoeg niet af van de Modelverordening die 
door de VNG is opgesteld. Het formaliseert en verankert de in het 
kader van de totstandkoming van de omgevingsdienst gemaakte 
afspraken omtrent de kwaliteit van de taken die namens de 
bevoegde gezagen door de omgevingsdienst worden uitgevoerd. 
Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingsdienst Twente op 1 
januari 2019 wordt er al gewerkt conform de Kwaliteitscriteria 
zoals deze landelijk zijn opgesteld.  
 
Uniforme Beleidsregels VTH 
Het college heeft uniforme beleidsregels voor Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving vastgesteld. In het kader van de Wabo is 
het voor alle deelnemers aan een Omgevingsdienst verplicht om 
een uniform VTH beleid te hebben. Dit uitvoerings- en 
handhavingsbeleid is het  beleid voor de (milieu)taken die in 
gezamenlijkheid worden uitgevoerd in het verband van de 
Omgevingsdienst Twente (ODT) (Variant IV). Het uniforme beleid 
bevat doelen en streefwaarden die de ODT geacht wordt te 
bereiken. Missie, Visie en samenwerking, Risicoanalyse, VTH 
strategieën en elementen van organisatie en inrichting ODT maken 

Sander 
Schelberg 
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er onderdeel van uit.  De nadere uitwerking van het 
overkoepelende beleid is op basis van een universele systematiek 
specifiek voor Hengelo uitgewerkt. 

17-12-2019  B07 2459848 - 
Raadsvragen over 
minder politieagenten 
in Oost-Nederland 

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen over de 
beschikbaarheid van politiecapaciteit (minder 
politieagenten) in Oost Nederland (en Hengelo in 
het bijzonder) de CDA fractie te informeren 
middels bij deze zaak horende brief. 

Per brief van 8 november heeft het CDA schriftelijke raadsvragen 
gesteld over het verminderen van het aantal politieagenten in 
Oost-Nederland. Het college beantwoord deze vragen per brief. 

Sander 
Schelberg 

17-12-2019  B09 2470277 - Planning 
nieuw beleid armoede 
en schulden 

de raad informeren over de planning voor nieuw 
beleid armoede en schulden, middels bijgevoegde 
conceptbrief. 

De raad bepaalt in 2020 waar we ons op gaan richten met het 
nieuwe armoede- en schuldenbeleid. Het college is gestart met de  
voorbereidingen hiervoor. We kijken terug hoe de afgelopen jaren 

zijn verlopen. Vervolgens praten we met cliënten,  uitvoerders en 
professionals om te horen wat er speelt en wat zij belangrijk 
vinden. Ook de advies- en cliëntenraden worden hierin betrokken. 
Dit wordt vervolgens met de raad besproken tijdens een politieke 
markt om de belangrijke onderdelen voor nieuw beleid te bepalen. 

Mariska ten 
Heuw 

17-12-2019  B10 2473014 - 
Beantwoording motie 
oneigenlijk gebruik 
invalidenparkeerplaats
en/kaarten 

In te stemmen met:  
De beantwoording van de motie "oneigenlijk 
gebruik invalidenparkeerplaatsen/kaarten" door 
middel van bijgevoegde brief aan de raad. 

Alle openbare gehandicaptenparkeerplaatsen (gpp's) in Hengelo 
zijn geïnventariseerd.  
Hieruit blijkt dat er voldoende gpp's in Hengelo zijn. Verder blijkt 
dat niet alle gpp’s voldoen aan de gewenste breedte van 3,50 
meter. Waar mogelijk worden deze ggp’s aangepast, bijvoorbeeld 
tijdens reconstructies. 
De gemeente voert regelmatig overleg met de Gehandicaptenraad 
over de aanleg van nieuwe gpp’s. Deze kunnen worden 
gerealiseerd, als er voldoende behoefte is.  
Oneigenlijk gebruik van gpp’s en gehandicaptenparkeerkaarten 
(gpk’s) is een doorn in het oog. De gemeente is inmiddels gestart 
met intensievere handhaving op het oneigenlijk gebruik en gaat 
bovendien twee keer per jaar een handhavingsactie houden bij 
winkelcentra. 

Gerard Gerrits 

17-12-2019  B11 2473867 - 
Procesvoorstel inzake 
politieke markt over 
dagbesteding 
(ondersteuning groep) 

Instemmen met procesvoorstel voor politieke 
markt inzake motie dagbesteding. 
Deze door te sturen naar de gemeenteraad middels 
bijgaande brief 

nvt Bas van 
Wakeren 

17-12-2019  B12 2473148 - Wijzigen 
bevoegdhedenoverzicht
en 

1. Het college van B&W en de burgemeester, ieder 
voor zover het zijn bevoegdheid betreft, stellen de 
gewijzigde bevoegdhedenoverzichten Fysiek en 
Sociaal vast; en 
2. Vaststellen van een gewijzigd Organisatiebesluit 
gemeente Hengelo. 

Door de gemeente worden vele bevoegdheden uitgeoefend op 
grond van wettelijke regelingen. Deze bevoegdheden zijn in de 
regel toegekend aan het College van B&W. Omdat het in de 
praktijk ondoenlijk is – gelet op het aantal uit te oefenen 
bevoegdheden en de frequentie hiervan – deze bevoegdheden 
daadwerkelijk door het College van B&W te laten uit oefenen kan 
het College besluiten deze bevoegdheden te laten uitoefenen door 
ambtenaren. Dit wordt geregeld in een mandaatbesluit. De 
uitoefening van de bevoegdheden gebeurt dan in naam van het 
College. De lijsten worden periodiek geactualiseerd met het oog 
actualiteit, doelmatigheid en efficiëntie. Redenen voor wijziging 
kunnen zijn gelegen in verandering van beleid, organisatie, 
landelijke en plaatselijke regelgeving. De directe aanleiding voor 
de voorliggende wijziging is gelegen in een aantal nieuwe 
gemeentelijke regelingen waartoe is besloten die leiden tot een 
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herschikking van taken (en daarmee bevoegdheden). Het 
Organisatiebesluit gemeente Hengelo is aangepast omdat de 
gemeentesecretaris als gevolg van de Wet normalisatie 
rechtspositie ambtenaren niet langer wordt 'benoemd' maar wordt 
'aangewezen'. 

17-12-2019  B14 2465401 - Wijziging 
Gemeenschappelijke 
Regeling Stadsbank 
Oost Nederland per 1-
1-2020 i.v.m. de 
inwerkingtreding Wnra 

1. Instemmen met de voorgenomen wijziging van 
de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost 
Nederland en deze als gewijzigd vastgesteld te 
beschouwen als de raad zijn toestemming als 
bedoeld in beslispunt 2 geeft;   
2. De raad voor te stellen toestemming te geven 
voor het gewijzigd vaststellen van 
gemeenschappelijke regeling voor de Stadsbank 
Oost Nederland; en 
3. de raad voor te stellen geen wensen en 
bedenkingen in te brengen tegen het voorgenomen 
besluit tot toetreding van de Stadsbank Oost 
Nederland tot de Werkgeversvereniging 

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. 

De rechtspositieregeling voor gemeentelijke ambtenaren wijzigt 
per 1 januari a.s. als gevolg van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra). Naast de Wnra is vanaf 1 januari 
de CAO Gemeenten van toepassing. De Stadsbank, die als 
gemeenschappelijke regeling de rechtspositieregeling van de 
gemeenteambtenaren volgt, kan niet automatisch aansluiten bij 
deze cao, maar wil deze wel graag volgen net als vele andere 
gemeenschappelijke regelingen. Om dit op te lossen wordt een 
afzonderlijke vereniging opgericht, Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, waar de Stadsbank 
wél kan aansluiten. Om dit mogelijk te maken moet de 
gemeenschappelijke regeling worden gewijzigd en de raad om 
toestemming worden gevraagd. Het college stelt de raad voor die 

toestemming te geven. 

Mariska ten 
Heuw 

17-12-2019  B15 2471814 - Verzoek 
wensen en 
bedenkingen 
gemeenteraad bij 
wijziging van de 
gemeenschappelijke 
regeling GBTwente 

Het college besluit de raad voor te stellen om: 
1. in te stemmen met de wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente; 
2.     geen wensen en bedenkingen in te brengen 
tegen de voorgenomen toetreding tot de door VNG 
opgerichte “Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Gemeentelijke Organisaties”; 
3.     in te stemmen met de vertegenwoordiging 
van het belang van GBTwente in deze organisatie 
door het dagelijks bestuur. 

Er zijn 3 wijzigingen die een aanpassing van de 
gemeenschappelijke regeling van het Gemeenschappelijk 
Belastingkantoor Twente nodig maken. Het college adviseert de 
raad geen wensen of bedenkingen tegen deze wijziging in te 
brengen.  
De wijzigingen betreffen een wijziging van de verkorte naam, GBT 
wordt GBTwente, de aansluiting bij de "niet-gemeenten-tak" van 
het de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en het niet meer 
aan gemeenteraden melden van voordelige begrotingswijzigingen. 

Gerard Gerrits 

17-12-2019  B16 2462446 - Vormgeving 
cliëntparticipatie in 
Hengelo (inclusief 
verordening) 

Het college besluit: 
1. Het besluit van 22 januari 2019 met 
zaaknummer 2123320 in te trekken 
2. Voor cliëntparticipatie in Hengelo één 
Cliëntenraad Minima en Wmo in te stellen 
3. De rol, taken en samenstelling van de 
cliëntenraad eind 2020 kort te evalueren 
4. De Verordening Adviesraad Sociaal Domein en 
Cliëntenraad Minima en Wmo ter vaststelling voor 
te leggen aan de gemeenteraad 
5. De Regeling Wmo cliëntenraad gemeente 
Hengelo in te trekken indien en voor zover de 
gemeenteraad de Verordening Adviesraad Sociaal 
Domein en Cliëntenraad Wmo en Minima vaststelt 
6. De Adviesraad Sociaal domein en de 
Cliëntenraad Minima hiervan op de hoogte te 
stellen. 

Begin dit jaar heeft het college de concept Verordening Adviesraad 
Sociaal domein en Cliëntenraden Wmo en Minima Hengelo aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Dit leverde veel discussie op in de 
gemeenteraad over de verhouding cliënten en niet-cliënten binnen 
een cliëntenraad. Deze discussie was voor het college aanleiding 
om de verordening terug te trekken. Om de (juridische) 
mogelijkheden hiervoor te onderzoeken vanuit de verschillende 
wetgevingen. En om daarover met de cliëntenraden zelf in gesprek 
te gaan. De (juridische) mogelijkheden zijn onderzocht en er zijn 
gesprekken gevoerd met de cliëntenraden. Helaas heeft de 
Cliëntenraad Wmo naar aanleiding van de discussie over de 
verordening dit voorjaar besloten haar werkzaamheden neer te 
leggen en hebben ook een aantal leden van de Cliëntenraad 
Minima Hengelo toen besloten te stoppen. Ondertussen heeft deze 
cliëntenraad weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten. Dit 
alles was voor het college aanleiding om de ontstane impasse te 
benutten om met elkaar te kijken naar de vormgeving van 
cliëntparticipatie in Hengelo. Moeten wij doorgaan met de huidige 

vorm van cliëntparticipatie of zijn er andere opties? 
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Het college heeft hierover op 16 oktober jl. in een beeldvormende 
politieke markt van gedachten gewisseld met de gemeenteraad. 
Ook is de Adviesraad Sociaal domein gevraagd hierin mee te 
denken en heeft zij hierover advies uitgebracht aan het college. 
Alle input afwegende, heeft het college besloten om in Hengelo toe 
te werken naar één cliëntenraad, waarbij het accent zal liggen op 
werk en inkomen (minima) en op de Wmo (genaamd Cliëntenraad 
Minima en Wmo). Waar nodig en wenselijk maken wij (thematisch 
en/of wijkgericht) gebruik van nieuwe vormen van 
cliëntparticipatie of (vaker nog) vragen wij de nieuwe cliëntenraad 
hiervan gebruik te maken. Denk daarbij aan internetpeilingen, 
themabijeenkomsten, panels of themamails, zoals wij dat voor 
jeugd al doen. Het besluit van de Cliëntenraad Minima en Wmo 
heeft het college direct vertaald naar een nieuwe verordening 
(Verordening Adviesraad Sociaal domein en Cliëntenraad Minima 
en Wmo) met het verzoek aan de gemeenteraad deze vast te 
stellen. Daarbij wordt ook een voorstel gedaan over de verhouding 
cliënten en niet-cliënten in de cliëntenraad. 

17-12-2019  B17 2468387 - Bestuurlijke 
ambtitie aardgasloze 
wijk voor gebied 
Twentekanaal 

- Het gebied rondom het Twentekanaal, zowel de 
Noord- als Zuidzijde aan te wijzen als volgend 
gebied om subsidie aan te vragen bij het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
voor de uitvoering als Proeftuin aardgasvrije 
wijken; 
- Vooruitlopend alvast subsidie aanvragen bij de 
provincie Overijssel voor het opstellen van een 
Wijkuitvoeringsplan (WUP). 
- De genoemde cofinanciering in te zetten ten 
behoeve van deze subsidieaanvraag. 

Het college vraagt bij de provincie Overijssel subsidie aan voor het 
opstellen van een wijkuitvoeringsplan voor het gebied rondom het 
Twentekanaal, zowel de Noord- als de Zuidzijde. In de 
uitvoeringsagenda 2019-2021 Nieuwe Energie Hengelo is dit 
gebied al aangewezen om een aanpak te starten voor de 
verduurzaming van het bedrijvenpark. 

Claudio 
Bruggink 

17-12-2019  B18 2450391 - 
Aanwijsbesluit 
inkoopregister voor 
handelaren 

De burgemeester besluit: 
1. Het papieren register aan te wijzen als een 
doorlopend en gewaarmerkt register voor de 
registratie van de inkoop van gebruikte of 
ongeregelde goederen, zoals bedoeld in het 
Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 lid 1 van het 
Wetboek van Strafrecht. 
2. Het digitale opkopersregister dat beschikbaar is 
gesteld via https://opkopersregister.stopheling.nl 
aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt 
register voor de inkoop van gebruikte of 
ongeregelde goederen, zoals bedoeld in het 
Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 lid 1 van het 
Wetboek van Strafrecht. 

De voor opkopers verplichte registratie van ingekochte goederen 
vond uitsluitend op papier plaats. In 2011 heeft de politie een 
digitale variant ontwikkeld die het Digitaal Opkopers Register 
(DOR) wordt genoemd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is 
in 2017 gestart met een wetgevingstraject om het gebruik van het 
DOR wettelijk verplicht te stellen. Het DOR faciliteert opkopers bij 
het registreren van de goederen die zij aankopen.  
 
Een bijkomend voordeel is dat op deze wijze ook meer gegevens 
over het gekochte goed (waaronder foto’s) en de verkoper 
(legitimatieplicht) worden geregistreerd. Daarnaast kan het 
systeem worden gekoppeld aan andere databases en 
(politie)systemen. Het DOR biedt daarmee de mogelijkheid om 
automatisch, bijvoorbeeld aan de hand van een serienummer, te 
controleren of een goed als gestolen geregistreerd staat. Wanneer 
dit het geval is, is er sprake van een match en ontvangt de politie 
hiervan automatisch een melding. 

Claudio 
Bruggink 

 
Aldus vastgesteld,  
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