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Openbare besluiten 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 25 augustus 2020 

 

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

Hillebrink (locogemeentesecretaris), Van de Reek (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning)  

   

 Afwezig: Ten Heuw (wethouder), Eshuis (gemeentesecretaris) 

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

25-8-2020  A01 3084995 - college 

advies Evaluatie 

uitvoering hoorplicht 

en verkennend 

onderzoek Wvggz GGD 

Twente 

1. Kennis nemen van de ervaringen en resultaten 

m.b.t. de hoorplicht tot nu toe 

2. Besluiten de uitvoering van de hoorplicht binnen 

de crisismaatregel Wvggz ook in 2021 door GGD 

Twente laten doen. 

Het advies is de uitvoering van de hoorplicht binnen de 

crisismaatregel Wvggz ook in 2021 en verder door GGD Twente 

laten uitvoeren. Redenen hiervoor zijn dat de (nog weinige) 

ervaringen van het college veelal positief lijken te zijn. De 

resultaten van de GGD Twente wat betreft hoorplicht zijn goed en 

de aantallen zijn lager dan ingeschat en goed hanteerbaar. 

Hierdoor blijven ook de kosten voor het horen beperkt. 

Sander 

Schelberg 

25-8-2020 B01 2424516 - Gewijzigd 

vaststellen 

bestemmingsplan 

Hengelo Noord, 

Slangenbeek 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. in te stemmen met de behandeling van de 

zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 

zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Hengelo 

Noord, Slangenbeek”, dat deel uitmaakt van dit 

besluit; 

2. in het ontwerp bestemmingsplan Hengelo Noord, 

Slangenbeek de wijzigingen aan te brengen, zoals 

deze zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen - 

Bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek", 

dat deel uitmaakt van dit besluit;  

3. het bestemmingsplan Hengelo Noord, 

Slangenbeek (met identificatienummer 

NL.IMRO.0164.BP0112-0301, getekend op de 

ondergrond NL.IMRO.0164.BP0112.dgn) gewijzigd 

vast te stellen; 

4. na de gewijzigde vaststelling van het 

bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek, 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te 

verzoeken het besluit eerder dan zes weken na 

vaststelling bekend te mogen maken;  

5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 

bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek. 

Voor het plangebied Hengelo Noord, Slangenbeek heeft de 

gemeenteraad op 20 maart 2007 een bestemmingsplan 

vastgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan Hengelo Noord, 

Slangenbeek is de actualisatie van het bestemmingsplan uit 2007. 

De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd door de 

Beneluxlaan, Kalmarstraat, Topweg, Salamanderstraat, 

Vleermuisstraat, Deurningerstraat, Parelmoervlinder, Hageheld, 

Duizendpoot en Sprinkhaan (Dalmeden maakt geen deel uit van dit 

gebied).  

Het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek is een 

conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. 

Nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen in het 

bestemmingsplan. De bestaande situatie is echter geen vaststaand 

gegeven. Daarom moet het plan wel flexibiliteit bieden. Binnen de 

verschillende bestemmingen is vaak wel een passend meervoudig 

gebruik mogelijk. Qua bebouwingsregels (bijvoorbeeld hoogtes) is 

zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande (planologische) 

situatie en ook de bebouwingsgrenzen volgen zoveel mogelijk de 

bestaande bebouwing. Voor het overige verwijzen wij naar de 

inhoud van het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek. 

 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter 

inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn twee zienswijzen 

ingediend. In de "Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan 

Hengelo Noord, Slangenbeek" is de inhoud van de zienswijzen 

samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende 

zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan 

Hengelo  op enkele punten te wijzigen. Tevens worden ambtshalve 

enkele wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in 

de “Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Hengelo Noord, 

Slangenbeek". De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 

Hengelo Noord, Slangenbeek gewijzigd vast te stellen. Een 

exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden 

vastgesteld. 

Gerard Gerrits 
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25-8-2020 B02 3101985 - Doorstart 

van geschorst 

bewindvoerderderkanto

or Belana 

1. Bijgaande brief versturen aan de President van 

de rechtbank te Almelo, waarin we een dringend 

beroep op hen doen met betrekking tot de 

doorstart van Belana in het nieuwe Altera Bewind 

BV 

2. Deze brief ter kennisname doorsturen aan de 

raad, met begeleidend schrijven 

Het college van B&W heeft vernomen dat de eerder geschorste 

bewindvoerder Belana mogelijk een doorstart maakt met Altera 

Bewind BV. Bij de schorsing van vorig jaar zijn vele inwoners van 

Hengelo de dupe geworden van de fouten van deze bewindvoerder. 

Het college voelt zich verantwoordelijk voor de kwetsbare mensen 

in de samenleving en wil hierover in contact treden met de 

rechtbank.  

Mariska ten 

Heuw 

25-8-2020 B03 3099781 - Concept 

beleidsregelsmaatscha

ppelijke ondersteuning 

2020 

Het college besluit: 

1. de concept Beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning 2020 vast te stellen; 

2. de Adviesraad sociaal domein hierover te 

informeren en in de gelegenheid te stellen een 

advies te geven; 

3. de concept Beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning 2020 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 beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 zijn 

geactualiseerd en worden, voordat ze definitief worden 

vastgesteld,  6 weken ter inzage gelegd. 

Bas van 

Wakeren 

25-8-2020 B05 3111980 - Informeren 

raad over uitspraak 

bestemmingsplan 

Gezondheidspark Aletta 

Jacobslaan 

Het college besluit de raad middels de brief te 

informeren over de uitspraak van de Raad van 

State inzake het beroep tegen het 

bestemmingsplan Gezondheidspark, Aletta 

Jacobslaan en de overige juridische aspecten. 

De Raad van State heeft het beroep van de curator tegen het 

bestemmingsplan Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan ongegrond 

verklaard. De raad wordt met de brief hierover geïnformeerd. 

Gerard Gerrits 

25-8-2020 B06 3092942 - Jaarverslag 

2019 Adviesraad 

Sociaal Domein 

Een reactie op het jaarverslag 2019 versturen naar 

de Adviesraad Sociaal Domein. 

Het jaarverslag ter informatie doorsturen naar de 

gemeenteraad met eenzelfde soort reactie. 

De Adviesraad sociaal domein heeft haar jaarverslag 2019 

toegestuurd naar het college. Het college neemt kennis van dit 

jaarverslag en reageert kort hierop via bijgaande brief. Daarnaast 

stuurt het college het jaarverslag door naar de gemeenteraad.  

Bas van 

Wakeren 

25-8-2020 B07 3109536 - 

Herbenoeming en 

aftreden leden 

Adviesraad Sociaal 

Domein 

1. Mevrouw Marga Huiskes ontslag verlenen als lid 

van de Adviesraad Sociaal Domein via bijgaande 

brief. 

2. De zittingsduur van de dames Jennifer Havinga 

en Ana Alcazar en de heren Roelof Pruisscher en 

Mark Weghorst voor vier jaar verlengen en ze via 

bijgaande brieven hiervan op de hoogte te stellen. 

De Adviesraad Sociaal Domein is sinds juli 2016 het adviesorgaan 

van het college voor sociale vraagstukken. Zij geeft gevraagd en 

ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en 

Wethouders. De Adviesraad laat het college weten dat een van de 

leden voortijdig ontslag heeft genomen en dat zij de zittingsduur 

van vier leden verlengen met vier jaar. Het college verleent 

ontslag aan het lid dat stopt en herbenoemt de vier zittende leden 

voor de duur van vier jaar. 

 

25-8-2020 B08 3084226 - 

Raadsvragen over 

parkeerproblematiek 

ROC 

Voorgenomen) besluit 

De raadsvragen van het lid Jeffrey Scholten over 

de blauwe zones, publieksbalie en 

bezwaarprocedure te beantwoorden middels 

bijgevoegde brief. 

Lokaal Hengelo heeft een aantal raadsvragen gesteld over de 

parkeerschijfzone rondom ROC van Twente, parkeercapaciteit in de 

binnenstad en de openingstijden van het Publieksplein. In de brief ‘ 

blauwe zones Hengelo en bezwaarprocedure, beantwoorden we 

deze vragen. 

Gerard Gerrits 

18-8-2020 

1 week 

niet 

openbaar  

A01 3067337 - Gewijzigd 

vaststellen 

omgevingsvisie 

Hengeloos Buiten 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. in te stemmen met de behandeling van de 

zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 

zienswijzen ontwerp omgevingsvisie Hengeloos 

Buiten”, dat deel uitmaakt van dit besluit; 

2. in de ontwerp omgevingsvisie Hengeloos Buiten 

de wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn 

opgenomen in de "Staat van wijzigingen 

omgevingsvisie Hengeloos Buiten", dat deel 

De ontwerp omgevingsvisie Hengeloos Buiten heeft van 20 mei tot 

en met 30 juni 2020 ter inzage gelegen.  

Over de omgevingsvisie zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen 

zijn samengevat en beantwoord. Enkele zienswijzen hebben 

aanleiding gegeven om het ontwerp aan te passen.  

 

De omgevingsvisie Hengeloos Buiten wordt ter vaststelling 

aangeboden. 

 

Gerard Gerrits 
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uitmaakt van dit besluit; 

3. de omgevingsvisie Hengeloos Buiten gewijzigd 

vast te stellen als structuurvisie in de zin van de 

Wro; 

4. kennis te nemen van de notitie ‘Global Goals in 

relatie tot de omgevingsvisie Hengeloos Buiten’. 

De Omgevingswet verplicht gemeenten tot het opstellen van een 

omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. Deze visie vormt de 

eerste fase van de omgevingsvisie voor Hengelo. De tweede fase 

voor de binnenstad en Hart van Zuid wordt op dit moment 

voorbereid. De deel omgevingsvisie voor de rest van het stedelijk 

gebied volgt daarna als laatste fase. 

18-8-2020 

1 week 

niet 

openbaar  

B06 3094484 - Bijzondere 

bomenlijst particulieren 

Het college besluit: 

De “Bijzondere Bomenlijst – particuliere bomen” 

vast te stellen. 

In december 2017 stelde het college de Bijzondere Bomenlijst 

vast. Op deze lijst staan ruim 500 gemeentelijke bomen die zo 

bijzonder zijn dat ze extra beschermd worden. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om monumentale bomen of herdenkingsbomen. Deze 

lijst wordt nu aangevuld met 66 bijzondere bomen die op 

particulier terrein staan.  

Mariska ten 

Heuw 

18-8-2020 

1 week 

niet 

openbaar  

B07 3043157 - Ontwikkelen 

“Techniekroute ROC - 

Hengelo” 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het Plan van Aanpak 

“Techniekroute ROC - Hengelo” en medewerking 

verlenen aan het verdere proces; 

2. Voor de uitvoering ontwerpproces een eenmalige 

bijdrage te verlenen in de kosten, groot € 12.500,- 

. 

3. Deze bijdrage ten laste te brengen van de 

begroting 2020;  

a. € 5.000 budget Kleine opties nieuw beleid  

b. € 2.000 budget Onderwijsbeleid 

c. € 2.000 budget Communicatie 

d. € 3.500 budget Wegen, Straten en pleinen. 

 

4. De raad voor te stellen om bij de volgende 

wijziging van de beleidsbegroting de begroting 

hierop te wijzigen zoals in de bijgevoegde 

begrotingswijziging is verwerkt.  

5. Het ROC verzoeken het opdrachtgeverschap op 

zich te nemen. 

Het ROC van Twente en de gemeente Hengelo willen techniek en 

technologie meer verbinden met Hart van Zuid en de betekenis 

van het ROC meer te benadrukken binnen de omgeving. Het is een 

dynamische omgeving die volop in ontwikkeling is. Via een creatief 

proces wordt de techniek route ontworpen en gerealiseerd.  

Claudio 

Bruggink 

 

Aldus vastgesteld,  

  

 

 

 

 


