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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 3 maart 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. 

3-3-2020  A02 3031779 - 
Collegeadvies 
overbrugging 
Beeldende Kunst 

- Instemmen met de inzet van het restant 
aanjaagbudget Beeldende Kunst en Vormgeving 
2019 
- De gemeenteraad informeren met bijgevoegde 
raadsbrief 
 
 

Het college stemt in met de inzet van het restant aanjaagbudget 
Beeldende Kunst en Vormgeving 2019 en informeert de 
gemeenteraad met een raadsbrief over de overbruggingsfase 
Beeldende Kunst.  

Bas van 
Wakeren 

3-3-2020 A03 3027286 - Terugkomen 
op toezeggingen 
wethouder politieke 
markt 18 december 
uitwerkingsplan 
evenementen. 

1. In te stemmen met het toepassen van het 
stedelijk DNA en bijbehorende kernwaarden, zoals 
verwoord in Het Verhaal van Hengelo, als 
onderlegger voor beleidsvorming en 
gebiedsontwikkeling om daarmee de positionering 
van Hengelo verder te versterken.  
2. De raad te informeren met de bijgevoegde brief 
aan de gemeenteraad. 
 

Het Verhaal Van Hengelo, waarin het DNA van Hengelo is 
verwoord, wordt als onderlegger gebruikt voor het gemeentelijk 
beleid en gemeentelijke plannen. Het verhaal van Hengelo is terug 
te lezen op www.hengelo.nu (https://www.hengelo.nu/het-
verhaal-van-hengelo/). Hierover informeert het college de 
gemeenteraad per brief. In dezelfde brief geeft het college 
antwoord op eerder gestelde vragen over de taken op het gebied 
van vrijetijdseconomie.  

Bas van 
Wakeren 

3-3-2020 A04 3032156 - 
Informerende brief aan 
de raad over verkoop 
van het pand Dasstraat 
69 
 

In te stemmen met de informerende brief aan de 
leden van de gemeenteraad en aan betrokkene. 

De verkoop van het pand Dasstraat 69 heeft veel publiciteit tot 
gevolg gehad. Het college wil de raad schriftelijk informeren over 
dit proces en het vervolg.  

Gerard Gerrits 

3-3-2020 B01 3027764 - Vaststellen 
instructie 
concerncontroller 

1. Vaststellen Instructie voor de concerncontroller 
Hengelo 2020; 
2, Als plaatsvervangend concerncontrollers aan te 
wijzen: de heer H.A.B. Boerrigter (1e) en mevrouw 
M.S. de Vries (2e) onder gelijktijdige intrekking 
van de aanwijzing van de heer M.G. Fleer als 
plaatsvervangend concerncontroller.  
 

Het college vindt het wenselijk dat er ten behoeve van de functie 
van concerncontroller regels worden gesteld voor wat betreft 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Door middel van 
het vaststellen van de instructie wordt dit bereikt.  

Claudio 
Bruggink 

3-3-2020 B02 3029010 - 
Raadsvragen over te 
hoge belasting door 
WOZ bepaling 

De vragen van raadslid Janssen beantwoorden in 
bijgevoegde brief. 

Raadslid Janssen heeft vragen gesteld over de WOZ-
waardebepaling van appartementen die verenigd zijn in een 
Vereniging van Eigenaren. Het college beantwoordt per brief, dat 
door GBTwente correcties op de waardering worden aangebracht. 
Appartementen worden in Hengelo niet te hoog aangeslagen. 

Mariska ten 
Heuw 

3-3-2020 B04 3019895 - 
Raadsvragen over 
openingstijden en 
tarieven recreatief 
zwemmen in 
Twentebad 

De schriftelijke vragen van Lokaal Hengelo over 
openingstijden en tarieven recreatief zwemmen in 
het Twentebad te beantwoorden via bijgevoegd 
brief. 

De schriftelijke vragen van Lokaal Hengelo over openingstijden en 
tarieven recreatief zwemmen in het Twentebad zijn per brief door 
het college beantwoord. 

Claudio 
Bruggink 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 
3-3-2020 B05 3000643 - 

Raadsvragen over de 
Integrale aanpak van 
lachgas 

- Kennis te nemen van de beantwoording van de 
raadsvragen over lachgas. 
- In te stemmen met de gevoegde brief aan de 
raad. 
 

Het thema lachgas heeft de aandacht van het college. Het college 
is zich bewust van de risico’s die het (overmatig) gebruik met zich 
meebrengt. Indien nodig worden preventieve maatregelen 
getroffen die binnen de huidige wettelijke kaders mogelijk zijn. 

Sander 
Schelberg 

3-3-2020 B06 3024339 - Jaarplan 
binnenstad 2020 

In te stemmen met het Jaarplan Binnenstad 2020 
en de raad hiervan middels bijgevoegde brief met 
als bijlage het Jaarplan op de hoogte te stellen. 

Door het programmateam binnenstad is het Jaarplan 2020 
opgesteld. Hierin zijn per programmalijn de belangrijkste 
activiteiten en speerpunten voor komend jaar opgenomen waar 
door de ambtelijke organisatie met betrekking tot de binnenstad 
aan wordt gewerkt.  
 

Gerard Gerrits 

25-2-2020 
1 week 

niet 
openbaar 

A01 3001717 - Verkoop van 
het pand Dasstraat 69 
te Hengelo 

De  lopende verkoopprocedure beëindigen en de 
woning niet toe te wijzen aan één der gegadigden; 
Advies inwinnen van advocaat omtrent de 
mogelijkheden tot opheffing van het conservatoir 
beslag; 
Een nieuwe verkoopprocedure starten en de 
voorwaarden voor verkoop vooraf vastleggen.  
 
 

Er is conservatoir beslag gelegd op het perceel aan de Dasstraat. 
De lopende verkoopprocedure wordt beëindigd en de woning wordt 
niet toegewezen aan één der gegadigden. Er zal een nieuwe 
verkoopprocedure worden gestart nadat de mogelijkheden tot 
opheffing van het conservatoir beslag zijn onderzocht.  
 
  

Gerard Gerrits 

25-2-2020 
1 week 

niet 
openbaar 

A03 3004211 - Plan van 
aanpak ondermijning. 

Het college besluit:  
1. Het plan van aanpak ondermijning vast te 
stellen; 
2. In te stemmen met de informerende brief aan 
de gemeenteraad.  

De aanpak van ondermijning is complex en hardnekkig. Vormen 
als grootschalige drugshandel of witwassen van gelden bereiken 
met enige regelmaat de media. De mate van georganiseerdheid 
van criminele samenwerkingsverbanden leidt er toe dat bestrijding 
daarvan uitsluitend effectief kan zijn wanneer we dat samen doen 
met onze partners als politie, belastingdienst en Openbaar 
Ministerie.  Om vormen van ondermijning te voorkomen maar ook 
om hard op treden tegen vormen van ondermijning heeft het 
college een plan van aanpak vastgesteld.  In het plan van aanpak 
is een aantal maatregelen opgenomen met als doel te voorkomen 
dat personen of branches in het criminele milieu geraken. Zo willen 
we voorkomen dat jongeren ingezet worden voor diverse criminele 
activiteiten en ervoor zorgen dat we alle informatie beschikbaar 
hebben om te voorkomen dat een vergunning wordt afgegeven die 
gebruikt wordt voor andere doelen dan waarvoor deze bestemd is   
Daar waar sprake is van georganiseerde criminaliteit richten wij 
ons op de zogenaamde faciliteerders en op degenen die 
eindverantwoordelijk zijn.   
 

Sander 
Schelberg 

25-2-2020 
1 week 

niet 
openbaar 

B06 2313474 - Verkoop 
Paul Krugerstraat 49 

Het College besluit: 
• Het pand Paul Krugerstraat 49 met bijbehorende 
ondergrond, kadastraal bekend sectie O 3091 
(ged.), sectie O 5121 (ged.), sectie O 5122 (ged.) 
en sectie O 5659 (ged.) met een totale oppervlakte 
van circa 6.330 m², te verkopen aan Explorius 
Vastgoedontwikkeling BV onder de voorwaarden en 
bepalingen zoals opgenomen in de 
verkoopovereenkomst; 
• De verkoopopbrengst, onder aftrek van de kosten 
verband houdende met de verkoop, ten gunste te 

Vanuit de gevoerde verkoopprocedure gaat Explorius 
Vastgoedontwikkeling BV uit Rijssen het voormalige schoolpand 
ombouwen naar 36 wooneenheden voor ouderen die zorg nodig 
hebben. In samenwerking met zorgpartijen zoals huisartsen en 
fysiotherapeuten wordt een zogenoemde 
eerstelijnszorgvoorziening ontwikkeld. Met dit besluit wordt de 
overdracht op korte termijn geeffectueerd.  

Mariska ten 
Heuw 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 
brengen van de reserve Vastgoedbedrijf. 
• De begroting via een verzamelwijziging aan te 
passen. 
 

25-2-2020 
1 week 

niet 
openbaar 

B11 3017899 - 
Raadsvragen over 
toepassen van het 
terrassenbeleid 

De vragen van lid Janssen beantwoorden middels 
de brief in de bijlage. 

Door Lid Janssen zijn vragen gesteld over het terrassenbeleid en 
de invoering hiervan. Het doel is dat terrassen gaan voldoen aan 
het terrassenbeleid. Het opleggen van dwangsommen heeft er toe 
geleid dat vergunningen zijn verleend, winterterrassen zijn 
gebouwd en dat procedures lopen die moeten leiden tot het 
aanpassen/verwijderen van (winter)terrrassen in strijd met het 
beleid. 
 
 

Sander 
Schelberg 

11-2-2020 
1 week 

niet 
openbaar  

A04 3022927 - Mogelijke 
toevoeging 
kansspelautomatenhal 
al dan niet als 
onderdeel van een all-
in leisure concept 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de 
memo “Herziening kansspelautomatenhalbeleid 
Hengelo”; 
2. De memo “Herziening kansspelautomatenhal 
beleid Hengelo” te laten agenderen voor een 
politieke markt en de raad de vraag te laten 
beantwoorden of het wenselijk wordt geacht dat 
het beleid wordt herzien inhoudende de mogelijk 
toevoeging van een speelautomatenhal, al dan niet 
als onderdeel van een all-in leisure concept.  
 

Er is een aantal verzoeken binnengekomen bij de gemeente voor 
de vestiging van kansspelautomatenhallen. Om een goede 
afweging te maken of het wenselijk is om 
kansspelautomatenhallen toe te staan binnen de gemeente 
Hengelo is een memo opgesteld ter behandeling in een politieke 
markt.  

Gerard Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


