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Openbare besluiten 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 27 oktober 2020 

 

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

Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning)  

   

 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

27-10-2020  A02 3124591 - Ecologisch 

maaibeheer 

Het college besluit: 

1. Het concept Uitvoeringskader ‘Naar een 

ecologisch maaibeheer’ vast te stellen 

en om de raad voor te stellen: 

2. Kennis te nemen van het concept 

Uitvoeringskader ‘Naar een ecologisch 

maaibeheer’; 

3. Met ingang van het najaar 2021 over te gaan tot 

het structureel ecologisch maaien van circa 236 

hectare aan gemeentelijke bermen, conform het in 

het raadsadvies geschetste proces; 

4. De kosten voor 2021 te verwerken in de eerste 

en tweede Berap 2021;  

5. De kosten voor 2022 en verder mee te nemen 

als autonome ontwikkeling in de Kadernota 2022-

2025. 

Op 2 juli heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van het 

najaar van 2021 de gemeentelijke bermen ecologisch te maaien. 

De gemeente is al langere tijd van plan om meer bermen en 

graslanden anders te gaan maaien, zodat er meer bloeiende 

kruiden verschijnen. Dat is goed voor de bijen en de vlinders en 

voor de biodiversiteit in het algemeen. In een uitvoeringskader 

‘Naar een ecologisch maaibeheer’ is beschreven wat ecologisch 

maaien inhoudt en wat ervoor nodig is. Op basis daarvan is een 

procesplan opgesteld waarin staat hoe het ecologisch maaien kan 

worden ingevoerd. Zo is er eerst nog een inventarisatie nodig van 

alle bermen, om te bepalen wat de beste tijdstippen zijn om te 

maaien. Ook zijn de kosten voor de invoering en het beheer op een 

rij gezet. Het college vraagt de gemeenteraad nu om in te 

stemmen met het voorgestelde proces en de benodigde financiële 

middelen.  

Mariska ten 

Heuw 

27-10-2020  A03 3129078 - Concept 

notitie Heroriëntatie 

Sociaal domein 

1. Vaststellen van de concept notitie 'Heroriëntatie 

sociaal domein, programma voor 2021-2025' 

2. De gemeenteraad hierover informeren en ze 

vragen hierover een beeldvormende politieke 

markt te organiseren; en dit te combineren met 

het onderwerp 'Sturing op het sociaal domein' 

3. De notitie vrijgeven voor inspraak, onder 

voorbehoud van instemming van de gemeenteraad 

tijdens de beeldvormende politieke markt  

4. De taskforce innovatie beëindigen en de 

werkzaamheden te beleggen binnen het 

beleidsprogramma sociaal 

Met het vaststellen van de begroting 2020-2024 hebben college en 

gemeenteraad besloten een heroriëntatie uit te voeren op het 

beleid en de uitvoering van het sociaal domein. 

Het doel van de heroriëntatie is om opnieuw focus aan te brengen 

en scherpere keuzes te maken. Zodat we de inwoners nog beter 

kunnen ondersteunen en we de inzet beter betaalbaar maken. We 

stellen in deze concept notitie enkele aanscherpingen van beleid 

voor en beschrijven de (tactisch operationele) opgaven voor de 

komende jaren. Zij vormen het sociaal programma (in concept) 

voor 2021-2025. 

Een programma dat andere dingen vraagt van onze inwoners, onze 

partners en ons zelf. En waarvoor het college de gemeenteraad 

vraagt om commitment op deze opgaven en een aantal te maken 

keuzes binnen deze opgaven. Om hierover vervolgens in gesprek 

te gaan met onze inwoners en partners in de stad. 

 

27-10-2020  B01 3133540 - 

Beleidskader Armoede 

en schulden 

1. Het Beleidskader Armoede en Schulden 2021-

2024 vaststellen en ter besluitvorming voorleggen 

aan de gemeenteraad 

2. De Nota van beantwoording inspraakreacties 

vaststellen en samen met de drie inspraakreacties 

ter informatie voorleggen aan de gemeenteraad 

3. De drie insprekers bijgaande antwoordbrieven 

sturen met daarbij de nota van beantwoording en 

het Beleidskader Armoede en Schulden 2021-2024 

Het college van B en W heeft aan de hand van de inspraakreacties 

het Beleidskader Armoede en Schulden op onderdelen bijgesteld. 

Het wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad voor 

besluitvorming. De rode draad in ons armoede- en schuldenbeleid 

is het handhaven van de sterke basis die we de afgelopen jaren 

hebben opgebouwd, en die we versterken met meer maatwerk. 

Omdat we geloven dat iedere hulpvraag uniek is en raakt aan alle 

leefgebieden van mensen. We handhaven de middelen die 

beschikbaar zijn voor armoede- en minimabeleid inclusief een 

jaarlijkse indexatie op het niveau van de begroting 2020. Mogelijke 

Mariska ten 

Heuw 
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extra middelen van het Rijk zetten we in om de verwachte 

volumestijgingen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 

Aanpassingen in ons voorzieningenpakket realiseren we eerst door 

herschikking van deze bestaande middelen. 

Naar verwachting beslist de gemeenteraad hierover in december. 

27-10-2020  B03 3132197 - 

Adhesieverklaring 

Cultuureducatie met 

Kwaliteit 2021-2024 

Het college besluit: 

1. zich te committeren aan de voortzetting van de 

regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het 

Fonds voor Cultuurparticipatie door het 

ondertekenen van de adhesieverklaring 

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 

2. De ondertekende adhesieverklaring toe te sturen 

aan penvoerder stichting Oyfo, zodat zij deze met 

de aanvraag mee kunnen sturen naar het Fonds 

voor Cultuurparticipatie  

3. de beschikbare structurele matchingsgelden van 

€ 63.740 in te zetten voor de periode 2021-2024 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de regeling 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2021-2024 gepubliceerd. Het 

doel van deze regeling is om cultuureducatie een vast onderdeel in 

het basisonderwijs te laten worden. Hiervoor wordt € 0,79 ct per 

inwoner beschikbaar gesteld.  

 

Namens het onderwijs en het culturele veld treedt stichting Oyfo 

op als penvoerder en centrale aanvrager. Voorwaarde bij deze 

regeling is, dat de gemeente Hengelo zich financieel aan de 

regeling verbindt door minimaal eenzelfde bedrag te matchen voor 

de betreffende vier jaren. De gemeente heeft besloten zich hier 

aan te verbinden en ondertekent daartoe een adhesieverklaring. 

Daarmee committeert het college van b&w zich aan de regeling 

CmK voor de periode 2021-2024 en verklaart zij dat de gemeente 

Hengelo gedurende die periode minimaal eenzelfde bedrag 

bijdraagt. 

Bas van 

Wakeren 

27-10-2020  B04 3134104 - Besluit 

naamgeving 

Stadionlaan, Stroweg, 

Watertorenpad en 

Veldbeek 

Het college besluit: 

In Veldwijk Noord: 

Te noemen: Watertorenpad (straatcode 8892), 

zonder onderschrift voor het deel van de F35 vanaf 

de Kuipersdijk tot aan de Watertorenlaan. 

Stadionlaan (straatcode 7960), onderschrift: 

'Stadion is Griekse benaming voor renbaan', voor 

de nieuwe woonstraat vanaf de Stadionlaan nabij 

de watertoren, Stroweg (straatcode 8140 ), zonder 

onderschrift, voor de nieuwe woonstraat vanaf de 

Stroweg nabij de watertoren.  

Veldbeek (straatcode 8618), zonder onderschrift, 

voor de beek vanaf het FBK stadion tot aan de 

Veloursstraat. 

Een en ander zoals aangegeven op 

tekeningnummer 41218, 41219 en 41228. 

In verband met de ontwikkelingen in Veldwijk Noord wordt 

voorgesteld om hier straatnamen en een naam voor een beek voor 

vast te stellen 

Gerard Gerrits 

27-10-2020  B05 3125164 - 

Raadsvragen over niet 

doorgaan van de 

sinterklaasintocht, 

Hengelo 

Het college besluit: 

In te stemmen met het beantwoorden van de 

raadvragen van raadslid Janssen over het niet 

doorgaan van de intocht van Sinterklaas middels 

bijgevoegde brief. 

 

Raadslid Janssen heeft schriftelijke vragen gesteld over het niet 

doorgaan van de intocht van Sinterklaas. Middels de brief die bij 

deze zaak is gevoegd, worden deze vragen beantwoord.  

Sander 

Schelberg 

27-10-2020  B06 3144027 - Informeren 

raad over ingekomen 

reacties op aanpassing 

tariefstructuur 

havengeld. 

 

 

instemmen met de brief aan de raad.  Mariska ten 

Heuw 



Pagina 3 van 3 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

20-10-2020 

1 week 

niet 

openbaar 

A03 3135323 - - 

Ontwikkelkaart Hart 

van Zuid, actualisatie 

ruimtelijke kaders. 

Het college besluit: 

1. de concept geactualiseerde ontwikkelkaart Hart 

van Zuid 2020-2030 met de bijbehorende 

toelichting voor inspraak vrij te geven. 

2. de raad hierover te informeren met de bijgaande 

brief. 

De gemeente en de marktpartijen in Hart van Zuid werken samen. 

Zij richten zich hierbij op de ontwikkeling van een gevarieerd 

woningbouwprogramma met een stedelijk karakter. Hierbij hoort 

ook een ontwikkelkaart die actueel is. Deze ontwikkelkaart is een 

vervanging van de ontwikkelkaart uit het Masterplan Hart van Zuid 

2008. Omdat er een aantal wijzigingen in de ruimtelijke structuur 

wordt voorgesteld is het voorstel om deze ontwikkelkaart voor 

inspraak vrij te geven, alvorens deze ter vaststelling aan de 

gemeenteraad voor te leggen. (Toekomstige) Bewoners kunnen op 

deze manier meedenken over de actualisatie van het ruimtelijke 

kader.  

Mariska ten 

Heuw 

20-10-2020 

1 week 

niet 

openbaar 

--- 3116401 - Bezwaar 

tegen beschikking 

bestuursdwang i.v.m. 

afval. 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 

commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 

verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde last onder 

bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal 

inzake afvaldumping. De commissie stelt vast dat het college ervan 

uit mocht gaan dat bezwaarde de overtreder is, tenzij bezwaarde 

aannemelijk maakt dat hij niet degene is geweest die de afvalzak 

in strijd met de Afvalstoffenverordening op onjuiste wijze heeft 

aangeboden. Naar het oordeel van de commissie is bezwaarde hier 

niet in geslaagd. Daarmee staat naar het oordeel van de 

commissie vast dat het college bevoegd was om handhavend op te 

treden en dat bezwaarde terecht is aangemerkt als overtreder. De 

commissie adviseert daarom het bezwaar ongegrond te verklaren. 

Het college heeft conform dit advies besloten. 

Bas van 

Wakeren 

08-10-2020 

1 week 

niet 

openbaar 

--- 3135500 - 

Besluitvorming 

Gezamenlijke opdracht 

Businesscase 

Bedrijfsvoering 

Haaksbergen 

Het college besluit de gezamenlijke opdracht 

Businesscase Bedrijfsvoering Haaksbergen vast te 

stellen 

Haaksbergen wil een toekomstbestendige, zelfstandige 

netwerkgemeente worden en wil daarom haar 

bedrijfsvoering onderbrengen bij Hengelo. 

Deze gezamenlijke opdracht gaat over de uitvoering van een 

businesscase, waarmee Haaksbergen in 

staat wordt gesteld om een definitieve keuze te maken of de 

bedrijfsvoering wordt uitbesteed of zelf 

uitgevoerd blijft worden door Haaksbergen. 

Claudio 

Bruggink 

 

Aldus vastgesteld,  

  

 

 

 

 


