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Openbare besluiten 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 24 november 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. 

24-11-2020  A01 3149368 - Corona-

update november 2020 

- De Raad voor te stellen de begrotingswijziging 

met effect op het verwachte jaarrekeningsaldo van 

€ 201.000 goed te keuren  

- Te besluiten om de informerende Raadsbrief te 

verzenden waarin wordt ingegaan op de 

maatschappelijke effecten, de motie Wederopbloei, 

de stelpost Lokale Culturele Instellingen en het 

vervolg proces.   

 

In oktober is de Raad door het College geïnformeerd over de 

maatschappelijke en financiële effecten van de Coronacrisis in 

Hengelo. Door middel van een voorstel tot aanpassing van de 

begroting op enkele punten en een informerende brief geven we de 

Raad een verkorte update van de stand van zaken op dit moment.  

Mariska ten 

Heuw 

24-11-2020  B01 3156322 - 

Gemeentelijke 

vergoeding BIZ 

Bijdrage 2021 

ondernemers 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de 

Verordening tot 1e Wijziging van de 

Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers 

binnenstad Hengelo 2021-2025. 

2. De raad voor te stellen om de begrote netto BIZ 

bijdrage 2021 ter waarde van € 184.638,00,- als 

gemeentelijke subsidie over te maken aan de SCH, 

waarmee het tekort in de begroting van de SCH als 

gevolg van het verlagen van de BIZ tarieven naar 0 

Euro is gedekt. Deze eenmalige gemeentelijke 

kosten te dekken uit de algemene reserve.    

 

Op 4 november heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om 

te onderzoeken of er middelen beschikbaar gesteld kunnen worden 

ter  

hoogte van de verwachte BIZ opbrengst van de ondernemers in de 

binnenstad om daarmee de bijdrage van de ondernemers in 2021 

te kunnen kwijtschelden. Het college stelt voor om in plaats van 

kwijtschelding, de BIZ tarieven voor 2021 te verlagen naar 0 Euro. 

Hiervoor moet de gemeenteraad instemmen met een wijziging van 

de BIZ verordening 2021. Het hierdoor ontstane tekort in de BIZ 

begroting van de SCH wordt als subsidie aan de SCH uitgekeerd. 

De gemeente kan deze eenmalige kostenpost dekken uit de 

algemene reserve.    

Gerard Gerrits 

24-11-2020  B03 3152822 - 

Gemeentelijke reactie 

op de concept 

watervisie van het 

waterschap 

Vechtstromen 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de zienswijze op de concept 

watervisie van het waterschap Vechtstromen; 

2. Dit kenbaar te maken middels toezending van 

de brief en het verslag van het bestuurlijk overleg 

van 22 oktober 2020. 

Het waterschap Vechtstromen is bezig met het opstellen van een 

watervisie. Hierin wordt aangegeven op welke manier het 

waterschap werkt aan de klimaatverandering en duurzaamheid. 

De (concept) watervisie sluit goed aan bij het gemeentelijk beleid 

zoals dat is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-

2022. Het gaat dan om onderwerpen zoals afkoppelen van schoon 

hemelwater van de gemengde riolering, beekherstel verminderen 

van wateroverlast bij hevige neerslag. De (concept) watervisie sluit 

ook goed aan bij de omgevingsvisie "Hengeloos Buiten". Hier wordt 

ingespeeld op waterberging, het tegengaan van verdroging en 

bevordering van de biodiversiteit. 

Wel vraagt de gemeente extra aandacht voor de 

grondwaterproblematiek in het stedelijk gebied. 

 

Mariska ten 

Heuw 

24-11-2020  B04 3157123 - 

Raadsinformatiebrief 

over transitie Regio 

Twente 

Het college besluit: 

in te stemmen met de informerende brief aan de 

gemeenteraad over de veranderingen binnen de 

Regio Twente 

De Regio Twente wordt ontmanteld. De veertien Regiogemeenten 

gaan samenwerken in een bestuur, samen met ondernemingen en 

onderwijsinstellingen. De gemeenteraad is via deze brief 

geïnformeerd over de stand van zaken van die verandering.  

 

 

Claudio 

Bruggink 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

24-11-2020  B05 3150154 - 

Plaatsingsplan 

verzamelcontainers 

2020 

1. Het Plaatsingsplan verzamelcontainers 

vaststellen. 

2. De nota van antwoord plaatsingsplan 

verzamelcontainers vaststellen. 

Het college heeft op 2 juni 2020 het ontwerp Plaatsingsplan 

verzamelcontainers vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp is 

conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden konden van 10 juni 

tot en met 21 juli 2020 zienswijzen indienen. De zienswijzen zijn 

verwerkt in een nota van antwoord. In totaal zijn er zeven 

zienswijzen ingediend. Een zienswijze is toegewezen. Tevens wordt 

het bovengrondse milieueiland aan de Platinastraat verwijderd.  

Alle belanghebbenden ontvangen schriftelijk reactie op hun 

zienswijze.  

 

Bas van 

Wakeren 

24-11-2020  B06 3155311 - 

Informerende brief 

naar de gemeenteraad 

met betrekking tot de 

beleidsregels 

standplaatsen 

 

Een informerende brief over het proces rondom de 

vaststelling van nieuwe beleidsregels voor 

standplaatsen aan de gemeenteraad te sturen. 

De beleidsregels standplaatsen hebben ter inzage gelegen. In die 

periode zijn er zienswijzen ingediend. Naar aanleiding daarvan 

heeft er een politieke markt plaatsgevonden over deze 

beleidsregels.  Om die reden wordt een brief gestuurd waarin 

informatie wordt gegeven over het heroverwegen van de 

beleidsregels en over de ambtshalve verlenging van de huidige 

vergunningen. De gemeenteraad ontvangt deze brief ter 

informatie. 

Gerard Gerrits 

24-11-2020  B07 3156100 - 

Ontwikkelingen BSO+ 

De Raad te informeren over de ontwikkelingen 

BSO+ met bijgaande brief 

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de 

ontwikkelingen van passende buitenschoolse opvang, de BSO+.  

BSO+ is er voor Hengelose kinderen van 4 t/m 13 jaar die wat 

meer structuur of begeleiding nodig hebben. 

Claudio 

Bruggink 

24-11-2020  B08 3137635 - 

Raadsvragen over 

eenzaamheid 

De vragen van de Christenunie over eenzaamheid 

te beantwoorden met bijgaande brief. 

Het college heeft raadsvragen van de Christenunie over 

eenzaamheid beantwoord. Het college blijft bestrijding van 

eenzaamheid belangrijk vinden. 

 

Bas van 

Wakeren 

24-11-2020  B09 3158833 - Raadsbrief 

aanvraag 

Woningbouwimpuls 

tweede tranche, Hart 

van Zuid 

De gemeenteraad met bijgaande brief te 

informeren over de aanvraag voor de 

Woningbouwimpuls tweede tranche van het Rijk. 

In Nederland is een groot tekort aan woningen: de komende tien 

jaar moeten er minstens 845.000 woningen bijgebouwd worden. 

Daarbij is er vooral veel vraag naar betaalbare woningen voor 

starters en middeninkomens. Met de regeling Woningbouwimpuls 

wil het Rijk de woningbouw in Nederland versnellen en een impuls 

geven aan de bouw van jaarlijks ten minste 75.000 woningen. Het 

Rijk heeft hiervoor 1 miljard euro vrijgemaakt.  

 

Om een sluitende businesscase te maken zijn publieke 

investeringen noodzakelijk. De Woningbouwimpuls biedt de 

mogelijkheid om die publieke investering deels te dekken uit een 

bijdrage van het Rijk. Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 4,24 

mln. van het Rijk. Als het Rijk 

de aanvraag toewijst, zal de gemeente vervolgens € 4,24 mln. 

moeten financieren. De aanvraag is uiteraard onder voorbehoud 

van besluitvorming door de raad over de cofinanciering ingediend. 

De raad wordt hierover met de bijgaande brief geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

 

Mariska ten 

Heuw 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

17-11-2020  

1 week 

niet 

openbaar 

A02 3137793 - Financiële 

ondersteuning lokale 

culturele voorzieningen 

De middelen die via het gemeentefonds in 2020 

door het Rijk beschikbaar zijn gesteld om de lokale 

culturele sector te ondersteunen (totaal €576.431 

waarvan na matching Schouwburg en Metropool 

nog €417.966 resteert) als volgt in te zetten. 

 

1. Een bedrag van maximaal € 417.966 om lokale 

culturele organisaties te ondersteunen die: 

a. 2020 afsluiten met een financieel tekort dat is 

veroorzaakt door de coronamaatregelen én  

b. in 2020 geen of onvoldoende financiële steun 

hebben gekregen vanuit de verschillende 

Rijksmaatregelen en/of vanuit het Herstelfonds 

Duurzame Wederopbloei Hengelo en/of bijdragen 

vanuit sponsors, leden, donateurs etc. ter 

compensatie van het tekort én 

c. met de financiële steun van de gemeente dat 

tekort kunnen oplossen, waardoor hun reguliere 

activiteiten uitgevoerd kunnen blijven worden in 

2021 en verder. 

2. Een deel van het onder 2 geraamde bedrag te 

bestemmen voor de volgende culturele 

organisaties: 

a. OYFO Kunst&Techniek 

b. Hengelose Revue  

c. Twents Theater 

d. Oald Hengel  

e. Muziekvereniging Armonia  

Andere culturele instellingen, anderen dan hiervoor 

genoemd, die 2020 ook verwachten af te sluiten 

met een substantieel financieel tekort komen ook 

in aanmerking voor financiële steun als zij voldoen 

aan de gestelde criteria genoemd onder Ad 2. 

Aanvragen voor financiële steun worden behandeld 

op volgorde van binnenkomst en zolang het budget 

dat toelaat. 

3. Indien het maximale bedrag van € 417.966 niet 

wordt bereikt, de raad middels voorstel 

budgetoverheveling voor te stellen om het 

resterende bedrag over te hevelen naar 2021. 

4. De financiële consequenties ad 1. mee te nemen 

in de begrotingswijziging in het kader van de 

Corona update. 

 

Uit de inventarisatie van juli 2020 onder ruim 50 culturele 

instellingen bleek dat binnen de culturele Hengelose sector het 

verwachte financiële tekort in 2020 minimaal € 1,7 miljoen 

bedraagt. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door het 

wegvallen van allerlei soorten inkomsten (entreegelden, 

contributies, horeca etc.) of het moeten doorbetalen van kosten, 

zoals personeel. Bij een aantal culturele instellingen is de 

verwachting dat het financieel tekort een behoorlijk zware impact 

heeft als het tekort wordt afgezet tegen de totale omvang van hun 

begroting. 

 

Het college heeft besloten om de lokale culturele sector te 

ondersteunen met de middelen die via het gemeentefonds in 2020 

door het Rijk beschikbaar zijn gesteld door instellingen met een 

substantieel financieel tekort in 2020 te compenseren. Het 

beoogde effect van het besluit is dat met de financiële steun van 

de gemeente de effecten van de coronamaatregelen in 2020 geen 

nadelig effect hebben op de bestaande lokale culturele 

infrastructuur. Instellingen die de financiële steun voor het 

compenseren van het financiële tekort in 2020 ontvangen zijn 

verzekerd van hun voortbestaan in 2021. De verwachting is dat de 

culturele instellingen met de maatregelen van het Rijk en de 

gemeente voldoende gecompenseerd worden om de urgente 

financiële tekorten in 2020 te dekken. 

Bas van 

Wakeren 

17-11-2020  

1 week 

niet 

openbaar 

B01 3153585 - Onderzoek 

betaalbaarheid en 

beschikbaarheid 

het college besluit: 

kennis te nemen van het rapport naar 

Betaalbaarheid en Beschikbaarheid en de raad 

hierover te informeren via bijgevoegde brief. 

Met regelmaat voeren de gemeenten Hengelo en Borne en 

woningcorporatie Welbions een onderzoek uit naar betaalbaarheid 

en beschikbaarheid van woningen. De resultaten van dit onderzoek 

zijn bekend en het college informeert de raad over de uitkomsten 

van het onderzoek. 

 

Bas van 

Wakeren 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

17-11-2020  

1 week 

niet 

openbaar 

B10 3154077 - Raadsbrief 

informeren eerste 

tijdvak Creatieve 

Broedplaatsen Twente 

 

Het college besluit:  

In te stemmen met de raadsbrief 'Eerste tijdvak 

Creatieve Broedplaatsen Twente' 

 Bas van 

Wakeren 

 

 

Aldus vastgesteld,  

  

 

 

 

 


