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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 14 januari 2020 
 

 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. 

14-1-2020  A01 2474729 - Algemeen 
belangbesluit 
abonnementstarief 
parkeergarage De Beurs 

1. De gemeenteraad voorstellen om het bijgaamd 
ontwerpbesluit vast te stellen: met als strekking het 
hanteren van een tarief van € 40,00 per maand voor een 
parkeerabonnement voor parkeergarage De Beurs geldig 
op dagen buiten het weekend tussen 7.00 uur en 19.00 
uur voor werknemers in de binnenstad aan te wijzen als 
economische activiteiten in het algemeen belang als 
bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid van de 
Mededingingswet. 
2. Op het onder 1 genoemde ontwerp besluit de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaren en 
het ontwerpbesluit zes weken ter inzage leggen, waarbij 
belanghebbenden hun zienswijze naar voren 
kunnenbrengen. 

De gemeente Hengelo is eigenaar en exploitant is van parkeergarage De 
Beurs De gemeente ziet de mogelijkheid om de restcapaciteit van deze 
parkeergarage specifiek door medewerkers van bedrijven  in de binnenstad 
(gedeeltelijk) te laten benutten. De gemeente heeft onderzoek laten 
uitvoeren naar het tarief dat gehanteerd moet worden voor abonnement-
parkeren in parkeergarages om straatparkeren te ontmoedigen. Uit het 
vorenstaande blijkt dat een tarief van € 40 leidt tot de grootste bijdrage aan 
het doel om het gebruik van de parkeergarage te stimuleren. Daarvoor is 
een besluit nodig op grond van de mededingingswet. 
 
 . 

Gerard Gerrits 

14-1-2020 
08:00 

A03 3010840 - procesvoorstel 
participatie/communicatie 
RES 

Het college besluit: 
In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad. 

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het proces van 
participatie en communicatie rondom de Regionale Energiestrategie. 

Claudio 
Bruggink 

14-1-2020 
08:00 

B01 3003608 - Deelname 
Omgevingsdienst Twente 
aan Werkgeversvereniging 
Samenwerkende 
Gemeentelijke 
Organisaties WSGO 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de 1e wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente; 
2. geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen de 
voorgenomen toetreding tot de door VNG opgerichte 
“Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisaties”. 
 

Het college adviseert de gemeenteraad om in te stemmen met een wijziging 
van de gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Twente. Deze 
instemming is nodig omdat gemeenteraden gehoord moeten worden als een 
gemeenschappelijke regeling de tekst van haar regeling wil aanpassen.  De 
aanpassing van de regeling is nodig om ODT aan te kunnen laten sluiten bij 
de "niet-gemeenten-tak" van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. 
Dit was volgens het huidige reglement niet mogelijk. 

Sander 
Schelberg 

14-1-2020 
08:00 

B02 3002999 - 
Decembercirculaire 2019 
gemeentefonds 

1. Instemmen met de brief ‘Decembercirculaire 2019 
gemeentefonds’ aan de gemeenteraad. 
2. De mutaties voor 2019 verwerken in de Jaarstukken 
2019 en de specifieke (extra) decentralisatie-uitkeringen 
2019 verwerken in het bestemmingsvoorstel bij de 
Jaarstukken 2019. 
3. De mutaties voor 2020 e.v. verwerken in een 
verzamelbesluit tot wijziging van de Beleidsbegroting 
2020-2023. 

De ontwikkelingen op basis van de decembercirculaire 2019 laten voor het 
boekjaar 2019 een positief effect zien op de gemeentefondsuitkering van 
ruim € 1,4 miljoen. Voor ongeveer de helft wordt dit veroorzaakt door de 
nieuwe middelen voor het klimaat en kerkenvisies. De andere helft is met 
name het gevolg van de aanpassing van de aantallen van de verschillende 
verdeelmaatstaven en het beschikbaar stellen van de verdeelreserve door 
het Rijk. 
De mutaties voor de uitkeringsjaren 2017 tot en met 2019 kunnen niet meer 
in de begroting voor 2019 worden gewijzigd, maar worden verwerkt in de 
Jaarstukken 2019. Via het bestemmingsvoorstel bij de Jaarstukken zullen de 
extra middelen voor het klimaat en de kerkenvisies worden toegevoegd aan 
diverse reserves. Op deze manier kunnen in latere jaren  deze middelen 
weer worden ingezet voor het klimaat en kerkenvisies.   
Voor de periode 2020-2023 is het jaarlijks financieel effect circa € 0,2 tot € 

Mariska ten 
Heuw 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 
0,3 miljoen voordelig. 

14-1-2020  B04 3000377 - Brief aan de 
gemeenteraad inzake 
wachtlijstproblematiek en 
structurele aanpak nieuwe 
meldingen en adviezen 
VTT 

Kennis nemen van de situatie rond de 
wachtlijstproblematiek en de voorgenomen maatregelen 
bij Veilig Thuis Twente en de bijgevoegde brief ter 
informatie naar de gemeenteraad doorgeleiden. 

Veilig Thuis Twente (VTT) heeft door het vergrote aantal meldingen van 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling een wachtlijst. De 14 Twentse 
gemeenten hebben samen met VTT een Plan van Aanpak gemaakt om de 
wachtlijst aan te pakken en VTT toekomstbestendig te maken. Door middel 
van een informerende brief wordt de gemeenteraad geinformeerd over de 
maatregelen die genomen worden om de ontstane situatie nu en in de 
toekomst op te lossen.  

Claudio 
Bruggink 

7-1-2020  
1 week niet 

openbaar 

A01 2467781 - Verkoop perceel 
nabij Badhuis aan Domain 
vastgoed 

te verkopen aan Domain Twente BV, een perceel grond, 
groot circa 925 m2, en een strook grond gelegen bij de 
ingang van de Ariënsschool, groot 110 m2, zulks voor de 
koopprijs van € 100.085,00 exclusief belastingen k.k., en 
onder de voorwaarden en bepalingen als vermeld in de bij 
dit besluit behorende koopovereenkomst. 

Het sportveld bij de voormalige school aan de Paul Krügerstraat, gelegen 
langs de Oldenzaalsestraat, is niet meer in gebruik sinds de leerlingen 
verhuisd zijn naar de nieuwe VMBO-school. Domain Vastgoed BV is gestart 
met de verkoop van de appartementen op het voormalige Badhuis aan de 
Oldenzaalsestraat.  
De gemeente verkoopt een deel (925 m2) van het sportveld nu aan Domain 
Vastgoed BV. Hierdoor kan het terrein rondom het toekomstige 
appartementencomplex beter worden ingericht. Er ontstaat meer ruimte 
voor de parkeerplaatsen en voor de tuin met voetpaden en 
groenvoorzieningen. Bijkomend voordeel is dat er tijdens de bouw meer 
ruimte is om op eigen terrein te manoeuvreren en om bouwmaterialen, 
machines en dergelijke te plaatsen. 
Het overige gedeelte (2675 m2) van het sportterrein blijft in eigendom van 
de gemeente. Hiervoor is een recht van eerste koop overeengekomen met 
Domain Vastgoed BV. 

Gerard Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


