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Openbare besluiten 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 7 juli 2020 

 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Ten Heuw, Gerrits, Bruggink (wethouders),  

Eshuis (gemeentesecretaris), Lange (locogemeentesecretaris), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   

 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

7-7-2020  A01 3069702 - Versterken 

voorliggend aanbod: 

projectplan en 

subsidieverzoek 

Wijkracht Hengelo 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het plan als vertrekpunt 

voor het versterken van het voorliggend aanbod 

van Wijkracht 

2. Voor de aanstelling van een kwartiermaker voor 

1 jaar en overige kosten, Wijkracht een subsidie te 

verstrekken van €96.350,- 

3. Extra inzet van 0,5 fte op de afdeling 

Ondersteuning en Zorg ten behoeve van de 

betrokkenheid en samenwerking met de Wmo 

uitvoering. 

4. De gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal 

informeren over het initiatief en het plan van 

Wijkracht.  

 

Het college besluit Wijkracht een subsidie te vertrekken om 

uitvoering te geven aan het plan om de ontmoetingsvoorzieningen 

in de stad en de daarbij behorende wijkactiviteiten te versterken. 

Doel is laagdrempelige,  integrale ondersteuning en activiteiten 

aan te bieden, met inzet van vrijwilligers en de omgeving van 

inwoners, die bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven 

en zelfstandig mee doen in de maatschappij.  

Bas van 

Wakeren 

7-7-2020  A02 3083679 - 

Onrechtmatig handelen 

mbt inkoop opdracht 

Okra 

Het college besluit: 

De opdracht á €265.740,-, in afwijking van het 

inkoopbeleid, in delen enkelvoudig onderhands aan 

Okra landschapsarchitecten BV te gunnen na het 

beschikbaar stellen van de voorbereidingskredieten 

voor de projecten Wetplein en omgeving, 

herinrichting kernwinkelgebied en marktplein. 

Het ontwerpbureau Okra dat de openbare ruimte van de 

Enschedesestraat, Langestraat en omgeving stadhuis heeft 

ontworpen, in afwijking van het aanbestedingsbeleid, opdracht te 

geven voor het ontwerpen van de openbare ruimte van de 

projecten Wetplein en omgeving, marktplein en herinrichting 

kernwinkelgebied. Door de opdracht aan Okra te gunnen wordt de 

kwaliteit van het ontwerp van de Enschedesestraat en de andere 

reeds ontworpen openbare ruimte doorgezet in de nog uit te 

voeren projecten.   

 

Gerard Gerrits 

7-7-2020  A04 3090914 - Afwikkeling 

dossier Warmtenet 

Het college stemt in met de kwijtingsverklaring en 

het addendum op de geldleningsovereenkomst en 

deze te ondertekenen 

De aanleg van de backbone is afgerond en financieel afgewikkeld. 

Nu worden ook de laatste restpunten met Warmtebedrijf Hengelo 

afgewikkeld waarmee de gemeente het dossier aanleg backbone 

ten behoeve van Warmtenet en de overdracht van het warmtenet 

kan sluiten. 

 

Mariska ten 

Heuw 

7-7-2020  A05 3090767 - 

Collegeadvies vormen 

voorziening onderhoud 

Bibliotheek 

 

Het college besluit: 

In te stemmen met het verzoek van de Bibliotheek 

voor het vormen van een voorziening voor het 

onderhoud van het pand.   

Het college stemt in met het verzoek van de Bibliotheek voor het 

vormen van een voorziening voor groot onderhoud.  

Bas van 

Wakeren 

7-7-2020  A07 3080168 - Vaststellen 

beleidsregel 

toekomstplannen 16+ 

Het college besluit: 

de beleidsregels ‘Bijdrage Toekomstplan 16+’ vast 

te stellen . 

De gemeente Hengelo maakt met jongeren die gebruik maken van 

jeugdzorgvoorzieningen, vanaf hun 16e jaar een plan voor de 

toekomst. Soms is de beste oplossing richting zelfredzaamheid een 

vergoeding voor levensonderhoud, vergelijkbaar met de regels van 

de participatiewet. Nu is dat wettelijk pas mogelijk vanaf 18 jaar. 

Claudio 

Bruggink 
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Deze beleidsregels maken een dergelijke vergoeding ook mogelijk 

voor 16- en 17-jarigen.  

 

7-7-2020  B01 3088946 - Raadsbrief 

inzake datagedreven 

sturen 

Instemmen met bijgaande informerende raadsbrief 

over datagedreven sturen. 

Binnen de gemeentelijke organisatie kijken we permanent of we 

zaken anders, slimmer, beter en efficiënter kunnen uitvoeren. 

Datagedreven sturing biedt daarbij veel kansen. Het besef dat 

hierdoor vernieuwende inzichten en oplossingen voor bestaande 

problemen kunnen worden gevonden, heeft de gemeente Hengelo 

doen besluiten te investeren in datagedreven sturing. Dit draagt bij 

op het verder verstreken van de grip op de uitgaven binnen het 

sociaal domein. 

Claudio 

Bruggink 

7-7-2020  B03 3088771 - Raadsbrief 

lokaal sportakkoord 

Hengelo 

de gemeenteraad via bijgevoegde brief met bijlage 

informeren over het Lokaal Sportakkoord Hengelo. 

Sportaanbieders en vertegenwoordigers vanuit welzijn, onderwijs, 

zorg en gemeente hebben samen een Lokaal Sportakkoord 

Hengelo gemaakt. Ze willen (meer) gaan samenwerken op drie 

thema's: 

* inclusief sporten 

* vitale sport- en beweegaanbieders 

* vaardig in bewegen. 

In dit akkoord staat wat ze samen willen doen en hoe ze dit willen 

bereiken. Het ministerie van VWS stelt geld beschikbaar voor de 

uitvoering van het lokaal sportakkoord. 

Het lokaal sportakkoord Hengelo past binnen het gemeentelijke 

beleidskader voor Sport en Bewegen. 

Claudio 

Bruggink 

7-7-2020  B04 3083585 - Concept 

verordening 

maatschappelijke 

ondersteuning 2020 

1. de concept verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2020 als concept vast te stellen; 

2. deze vervolgens voor advisering voor te leggen 

aan de Adviesraad Sociaal Domein; 

3. en voor inspraak als bedoeld in de 

Inspraakverordening vrij te geven voor Hengelose 

inwoners en overige belanghebbenden en de 

periode van inspraak te stellen op 6 weken. 

 

De Wmo verordening is aangepast aan de regelgeving rond het 

abonnementstarief (de eigen bijdrage). De conceptverordening 

wordt nu ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken tot 24 

augustus 2020. Tevens wordt de adviesraad Sociaal Domein om 

advies gevraagd. 

Bas van 

Wakeren 

7-7-2020  B05 3090057 - College 

advies Brede aanpak 

dakloosheid 

Het college besluit: 

1. Kennis nemen van de kamerbrief 'Een (T)huis 

een toekomst. 

2. De middelen in de decentralisatie uitkering 

‘Brede aanpak dakloosheid’ in 2020 en 2021 te 

reserveren voor de uitvoering van een aanpak 

preventie dakloosheid in Hengelo, i.s.m. de 

regiogemeenten en centrumgemeente Enschede. 

Op 3 juni 2020 heeft de staatssecretaris van VWS samen met zijn 

collega’s van BZK en SZW een brief aan de Tweede Kamer 

verstuurd. “Een (t)huis, een toekomst” - plan van aanpak dak- en 

thuisloosheid.  Deze brief vormt samen met de regionale plannen 

van de centrumgemeenten het landelijk brede plan voor de aanpak 

van dakloosheid in 2020 en 2021. 

 

In de meicirculaire 2020 staat de aankondiging dat we in de 

september 2020 circulaire middelen ontvangen voor Brede aanpak 

dakloosheid. Namelijk 

2020 €17.628  

2021 €32.051  

Het verzoek is deze middelen te reserveren. 

 

Vanuit de centrumgemeente voor maatschappelijke opvang 

Enschede zal een plan van aanpak komen voor preventie 

dakloosheid voor onze regio. Zij richten zich op het verbeteren van 

Bas van 

Wakeren 
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de situatie voor 600 mensen in de regio die nu dak-of thuisloos 

zijn.  

 

In het ambtelijk en bestuurlijk regio overleg beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang van 25 juni jl. is afgesproken dat alle 

regiogemeenten aan hun college vragen de middelen uit de 

uitkering brede aanpak dakloosheid te reserveren en in te zetten 

voor deze opgave.  

 

7-7-2020  B06 3089370 - Pilot A35 

tekenen 

intentieverklaring 

- Samenwerking van gemeente Hengelo in het 

pilotproject van het ministerie van EZK te 

bekrachtigen met een intentieverklaring 

‘Duurzaamheidsroute A35’; 

-  Wethouder Claudio Bruggink mandateren voor 

het tekenen van de intentie verklaring. 

 

Met het tekenen van een intentieovereenkomst verbind gemeente 

Hengelo  zich aan het pilotproject duurzaamheidsroute A35 van het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de 

mogelijkheden te onderzoeken om het gebied langs de A35 om te 

vormen tot een energielandschap. 

Claudio 

Bruggink 

7-7-2020  B07 3090231 - Startnotitie 

cybercrime 

Het college stelt de startnotitie cybercrime vast. Bij de recente actualisatie van het veiligheidsbeleid is cybercrime 

geprioriteerd. In een startnotitie is uiteen gezet hoe de gemeente 

Hengelo voornemens is uitvoering te geven aan het onderwerp 

cybercrime (digitale criminaliteit). De startnotitie is voornamelijk 

preventief ingestoken. Het doel is een bijdrage te leveren aan een 

weerbare maatschappij tegen cybercrime. Hierin wordt 

opgetrokken met partners (o.a. inwoners, ondernemers, scholen) 

 

Aan het college wordt gevraagd deze startnotitie vast te stellen en 

de directeur de bevoegdheid te geven uitvoering te geven aan dit 

plan. De startnotitie is akkoord bevonden door de lokale driehoek.  

Sander 

Schelberg 

7-7-2020  B08 3069592 - Verkoop van 

grond aan de 

Holmersweg aan Hof 

van Twekkelo B.V. 

In te stemmen met de verkoop van de twee 

percelen grond, kadastraal bekend als gemeente 

Hengelo sectie K, perceelnummer 3157 en 3193, 

samen groot 1.35.15 ha. in het kader van de 

gebiedsontwikkeling Hof te Twekkelo onder de 

voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in de 

koopovereenkomst. 

De begroting via verzamelwijziging aanpassen.  

Door de verkoop van een tweetal percelen wordt het mogelijk om 

in het kader van gebiedsontwikkeling een kwaliteitsimpuls te geven 

voor een groene omgeving. Deze gebiedsontwikkeling vindt plaats 

in Twekkelo.  

Oude landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt en 

vervanging door bebouwing met hoogwaardige beeldkwaliteit 

waarbij aandacht is voor landschappelijke inpassing en versterken 

vande erven. Verder voorziet de gebiedsontwikkeling in de aanleg 

van heide, groen en poelen. 

Mariska ten 

Heuw 

7-7-2020  B10 3089417 - Verzoek om 

een reactie inzake 

vraag over noodzaak 

reorganisatie 

Schouwburg Hengelo 

De brief van de Schouwburg via bijgevoegde brief 

beantwoorden 

 

De schouwburg is primair zelf verantwoordelijk voor haar 

bedrijfsvoering. Wel zijn wij als subsidieverstrekker 

verantwoordelijk voor het toetsen van de voorwaarden waaronder 

de schouwburg de subsidie heeft ontvangen. Over dit laatste zal 

dan ook het gesprek moeten worden gevoerd 

Bas van 

Wakeren 

7-7-2020  B11 3091031 - Invoering 

HR21 

- Instemmen met de invoering van een nieuw 

functiewaarderingssysteem, HR21. 

Het huidige functiewaarderingssysteem is aan vervanging toe en 

daarom wordt voorgesteld over te stappen op een ander 

functiewaarderingssysteem. 

Claudio 

Bruggink 

7-7-2020  B12 3085124 - 

Raadsvragen over 

kaders en 

voorbereidingskrediet 

In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief en 

deze naar de raad te zenden. 

Lid Janssen heeft vragen gesteld over het voorbereidingskrediet en 

de mogelijkheden voor horeca. Het college heeft aangegeven dat 

het totale budget voor de hele voorbereidingsfase geldt en dat 

daarvan ongeveer € 45.000 is bestemd voor de Rode Wouw. 

Bas van 

Wakeren 
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proces Marktplein Ten aanzien van horeca is aangegeven dat vanwege de vele 

woningen rondom het Marktplein er restricties gelden voor 

openingstijden van mogelijke horeca. 

30-6-2020 

1 week 

niet 

openbaar  

A01 3032748 - 

Woningbouwprogramm

a 2020-2029 

1. het woningbouwprogramma 2020-2029 vast te 

stellen 

het college stelt iedere 2 jaar een woningbouwprogramma vast. 

Het woningbouwprogramma geeft inzicht in de 

woningbouwprojecten waaraan de gemeente haar medewerking 

heeft verleend en die de komende jaren worden uitgevoerd. 

 

Bas van 

Wakeren 

30-6-2020 

1 week 

niet 

openbaar  

A02 3087838 - Brief aan 

Twentse gemeenten 

over opvang 

vluchtelingen 

 

Instemmen met de bijgevoegde brief aan de 

Twentse gemeenten over de opvang van 

vluchtelingen in Hengelo. 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hengelo 

informeert de colleges van de andere Twentse gemeenten over de 

stand van zaken van de opvang van vluchtelingen binnen Hengelo. 

Sander 

Schelberg 

30-6-2020 

1 week 

niet 

openbaar  

A04 3083651 - Verkoop van 

de woonboerderij met 

schuur aan de 

Dasstraat 69 

1. In te stemmen met de verkoop van de 

woonboerderij Dasstraat 69 onder de voorwaarden 

en bepalingen zoals opgenomen in de 

koopovereenkomst. 

2. Het verkoopresultaat, onder aftrek van de 

verkoopkosten, ten gunste brengen van de reserve 

van het vastgoedbedrijf. 

De woonboerderij Dasstraat 69 is gedurende de maand mei en een 

deel van juni te koop aangeboden via de huizensite funda en de 

website van makelaarskantoor Snelder Zijlstra. Op 14 en 29 mei 

jongstleden waren er twee bezichtigingsdagen. Er was veel 

belangstelling, ruim 45 afspraken voor bezichtiging woonboerderij 

en de locatie. Geïnteresseerden konden schriftelijk bieden. De 

biedingsformulieren moesten op 15 juni  om 12.00 uur binnen zijn 

bij notariskantoor Suwijn. Uiteindelijk heeft de notaris zes 

schriftelijke biedingen ontvangen. De woning is gegund aan de 

hoogste bieder voor een bedrag van € 352.824,=. 

Gerard Gerrits 

30-6-2020 

1 week 

niet 

openbaar  

B02 3067589 - 

Collegevoorstel 

voortzetting proces 

Circulair 

Ambachtscentrum 

Het college besluit: 

1. Opdracht te geven tot voortzetting van het 

haalbaarheidsonderzoek conform 

subsidieaanvraag. Hierbij als uitgangspunt mee te 

geven dat de kringloopfunctie ruimtelijk goed 

wordt ingepast met een groot aantal vierkante 

meters als minimum en een specifiek aan de 

functie kringloop gekoppelde bestemming  

2. Bij eventueel vertrek van  de kringloopfunctie 

binnen het concept de bestemming detailhandel 

weer opheffen. 

Het college heeft besloten om opdracht te geven tot voortzetting 

van een  haalbaarheidsonderzoek voortzetting proces Circulair 

Ambachtscentrum, conform de subsidieaanvraag. Uitgangspunt 

hierbij is dat de kringloopfunctie ruimtelijk goed wordt ingepast 

met een groot aantal vierkante meters als minimum en een 

specifiek aan de functie kringloop gekoppelde bestemming. Deze 

bestemming zal worden opgeheven bij eventueel vertrek van de 

kringloopfunctie. 

Gerard Gerrits 

30-6-2020 

1 week 

niet 

openbaar  

B04 3084382 - 

Samenwerkingsoveree

nkomst 

Gemeenschappelijk 

Havenbedrijf Twente 

2020 ev. 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie Havenbedrijf 

Twente d.d. 23 mei 2019 en de door het 

Bestuurlijk Havenoverleg Twentekanalen 

overgenomen aanbevelingen; 

2. De samenwerkingsovereenkomst uit 2015 

geactualiseerd vast te stellen en over te gaan tot 

ondertekening; 

3. In principe in te stemmen met het gezamenlijk 

uitvoeren en professionaliseren van de 

havenmeestersfunctie onder voorbehoud van 

financiële dekking; 

4. Opdracht te geven aan de havenmanager tot het 

realiseren van een integraal administratief 

havengebied vóór eind 2020. 

Sinds 2015 werken de gemeenten Hengelo, Enschede, Almelo, Hof 

van Twente en Lochem samen in het Havenbedrijf Twente. In 2019 

is deze samenwerking geëvalueerd. Duidelijk is geworden dat het 

bestuur van het Havenbedrijf Twente de samenwerking wil 

voortzetten op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Deze 

samenwerkingsoverkomst is op onderdelen aangepast en 

geactualiseerd.  Aanpassingen hebben o.a. betrekking op het 

realiseren van één administratief havengebied i.v.m. een betere 

dienstverlening aan schippers, duidelijker profiel, takenpakket en 

mandaat voor de havenmanager en actualisatie van de 

doelstellingen. Daarnaast is het realiseren van de gezamenlijke 

uitvoering en professionalisering van de havenmeestersfunctie 

voorzien. 

Mariska ten 

Heuw 
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5. Als college en burgemeester, ieder voor zover 

ziend op de eigen bevoegdheden, de 

havenmanager mandaat, volmacht en machtiging 

voor diens taken zoals opgenomen in de 

samenwerkingsovereenkomst, te verlenen. 

6. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van 

het gemeenschappelijk havenbedrijf Twente. 

7. De raad te informeren via bijgevoegde 

raadsbrief. 

 

Aldus vastgesteld,  

  

 

 

 

 


