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Openbare besluiten 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 1 september 2020 

 

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

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

   

 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

1-9-2020 A01 3072705 - 

Collegebesluit Inhuur 

StructureGroup 

Het college besluit af te wijken van het inkoop 

beleid door 

1.. Een raamcontract voor begeleiding en 

advisering van de processen voor het 

vastgoedbedrijf aangaan met StructureGroup uit 

Nieuwleusen voor de duur van vier jaar voor een 

bedrag van € 200.000; dit raamcontract stelt 

vastgoedbedrijf in samenspraak met inkoop op. 

2. De kosten te dekken uit de reserve 

Vastgoedbedrijf 

Het college heeft besloten om een raamcontract aan te gaan met 

StructureGroup uit Nieuwleusen voor de duur van vier jaar voor 

een bedrag van € 200..000.  

Gerard Gerrits 

1-9-2020 B02 3112456 - Definitieve 

vaststelling 

Damoclesbeleid 

Hengelo 

Het college en de burgemeester, elk voor zover het 

de eigen bevoegdheid betreft, besluiten: 

1. Het 'Damoclesbeleid Hengelo' vast te stellen. 

2. De raad hierover te informeren middels 

bijgaande brief. 

Op basis van artikel 13b Opiumwet heeft de burgemeester de 

bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen, door bijvoorbeeld 

een woning of bedrijfspand te sluiten, indien er in een woning of 

lokaal een handelsvoorraad hard- en/of softdrugs wordt 

aangetroffen. Vanaf 1 januari 2019 is de burgemeester ook 

bevoegd om bestuursdwang toe te passen indien er zogenoemde 

voorbereidingshandelingen tot drugshandel zijn getroffen. Deze 

wetswijziging gaf aanleiding het Damoclesbeleid te actualiseren. 

Op het moment van inwerkingtreding van het “Damoclesbeleid 

Hengelo”, wordt het “Damoclesbeleid 2013”, zoals vastgesteld op 

25 juni 2013, ingetrokken.  

Sander 

Schelberg 

1-9-2020 B03 3102177 - 

Informerende brief aan 

de raad betreffende 

klimaatadaptatie en 

klimaatdialogen. 

Het college besluit: 

In te stemmen met de informerende brief aan de 

raad.  

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) uit 2018 is 

opgenomen dat alle gemeenten, waterschappen, provincies en het 

Rijk uiterlijk in 2019 samen met de betrokkenen in hun gebied de 

kwestbaarheid voor weersextremen (hitte, droogte, wateroverlast 

en overstroming) in beeld brengen met een stresstest, voor zowel 

het stedelijk- als het landelijk gebied. De partners in de werkregio 

Twents Waternet (14 Twentse gemeenten, waterschap 

Vechtstromen en provincie Overijssel) hebben gezamenlijk de 

Twentse stresstest ontwikkeld onder de naam Klimaatatlas Twente. 

De Klimaatatlas is op 19 november 2019 gepresenteerd tijdens een 

politieke markt waarbij de raad en inwoners van Hengelo waren 

uitgenodigd. Deze avond was de opmaat voor het vervolg, 

namelijk het voeren van de klimaatdialogen, het maken van een 

adaptatieplan met concrete uitvoeringsprojecten. 

De Klimaatatlas is de basis voor het informeren van burgers, 

bedrijven, bestuurders en andere stakeholders, zodat zij een 

bijdrage kunnen leveren aan oplossingen. Dit proces wordt de 

klimaatdialoog genoemd. 

De klimaatdialogen worden op 3 niveau’s gevoerd, nl. intern, 

lokaal en regionaal. 

Mariska ten 

Heuw 
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- Interne klimaatdialoog: Bij dit proces is het belangrijk dat 

klimaatadaptie wordt gekoppeld aan gemeentelijke projecten en –

programma’s; 

- Lokale klimaatdialoog: Deze is vooral bedoeld om inwoners en 

ondernemers te laten participeren bij klimaatvraagstukken. Hierbij 

moet ook aandacht zijn voor wat inwoners zelf kunnen doen in 

eigen tuin of op eigen terrein. Om hierbij te ondersteunen is in 

opdracht van Twents Waternet de website 

www.groenblauwtwente.nl ontwikkeld. Op 7 oktober wordt de 

publiekscampagne in heel Twente gelanceerd die is gericht op 

bewustwording en dialoog; 

- Regionale klimaatdialoog: De regionale klimaatdialogen worden 

vooral gevoerd met professionele partijen en partners. Ze richten 

zich op klimaatthema’s die grensoverschrijdend zijn, zoals droogte 

en overstromingen. De start van de regionale klimaatdialoog vindt 

plaats op 13 oktober 2020.  

 

Op basis van de klimaatatlas en de klimaatdialogen wordt een 

uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie opgesteld. Om hieraan 

versnelling te geven wil het Rijk tijdelijk middelen beschikbaar 

stellen in de vorm van bijdragen uit het deltafonds. Voor de 

werkregio Twents Waternet komt naar verwachting ruim  

€ 7 miljoen beschikbaar. De regeling start op 1 januari 2021. De 

werkregio Twens Waternet gaat hiervoor een 

uitvoeringsprogramma samenstellen met zogenaamde no-regret 

maatregelen. Voor Hengelo zijn dat onder andere klimaatprojecten 

die zijn opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022. 

Gedacht kan worden aan klimaatprojecten in de binnenstad, 

beekherstelprojecten en de zogenaamde WOLK (wateroverlast) 

projecten die voorzien in bovengrondse waterberging in de 

openbare ruimte. 

1-9-2020 B04 3078698 - Jaarverslag 

toezicht en handhaving 

kinderopvang 2019 

Vaststellen jaarverslag toezicht en handhaving 

kinderopvang 2019 

In de Regeling Wet kinderopvang  staat dat het college jaarlijks 

een verslag moet vaststellen van alle, in de Wet kinderopvang 

(Wko) en onderliggende regelgeving opgedragen, toezichts- en 

handhavingstaken. De gemeente geeft op basis van een landelijk 

model weer op welke wijze invulling is gegeven aan het toezicht en 

handhaving kinderopvang. Na vaststelling biedt het college het 

jaarverslag aan, aan de minister van Sociale Zaken en 

werkgelegenheid (SZW). In 2019 heeft de gemeente Hengelo het 

toezicht en handhaving kinderopvang volgens de wettelijke 

voorschriften uitgevoerd. 

Claudio 

Bruggink 

 

Aldus vastgesteld,  

  

 

 

 

 


