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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 15 december 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. 

15-12-2020  A02 3167940 - 
Doorverkoop Paul 
Krugerstraat 49 

• Conform artikel 17.6 van de koopovereenkomst 
toestemming te verlenen aan Geertrudo BV om het 
pand Paul Krugerstraat 49 door te verkopen aan 
Amvest; 
• Af te zien van de mogelijkheid tot terugkoop 
zoals verwoord in artikel 18 van de 
koopovereenkomst 
 

De gemeente verleent toestemming aan de eigenaar van Paul 
Krugerstraat 49 om het pand gedeeltelijk door te verkopen aan 
belegger Amvest, waarvan de toekomstige gebruiker, zorgverlener 
Het Gastenhuis, zal huren.  
De gemeente ziet af van de mogelijkheid tot terugkoop van het 
pand.  

Mariska ten 
Heuw 

15-12-2020  A04 3159590 - 
Raadsvragen over 
verbranding vervuild 
PMD 
 

De raadsvragen van Lokaal Hengelo over 
verbranding vervuild PMD te beantwoorden middels 
bijgevoegde concept antwoordbrief.  

De raadsfractie van Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over 
de verbranding van afgekeurd MD. Deze zijn door het college 
beantwoord.  

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  B01 3162773 - Brief aan de 
raad n.a.v. vragen over 
de subsidieregeling 
groendaken 
 

Het college besluit: 
Naar aanleiding van vragen over de 
subsidieregeling groendaken 2021-2022, de raad 
informeren middels bijgaande brief. 

Naar aanleiding van raadsvragen informeert het college de raad 
dat er geen subsidieaanvragen voor de aanleg van een groendak 
(sedumdak) zijn afgewezen op budgettaire gronden 

Claudio 
Bruggink 

15-12-2020  B03 3159974 - 
Aanwijzingsbesluit 
werkkostenregeling 
(WKR) 2020 

Het college besluit: 
1. de volgende vergoedingen en verstrekkingen 
aan te wijzen als eindheffingsloon: 
tegemoetkoming ziektekosten raadsleden, 
onkostenvergoeding politieke ambtsdragers, 
onbelaste jubileumuitkeringen, werkgerelateerde 
attenties, ideëel cadeau, persoonlijke attenties, 
kosten van bijeenkomsten buiten de werkplek, 
onkostenvergoeding babsen, uitruil koffiegeld, 
uitruil fiets, uitruil 'fiets samenhangende zaken', 
uitruil vakbondscontributie, levensloop, 
kerstpakket, personeelsfeesten/ afdelingsuitjes, 
gebruik stoelen FC Twente.  
 
waarbij 
 
2. de volgende werkkosten vallen onder gerichte 
vrijstellingen/ nihilwaarderingen: 
vergoeding VOG, kosten van bijeenkomsten op de 
werkplek, reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, 
reiskostenforfait, beroepskosten, scholingskosten, 
vergoeding dienstreiskilometers, vergoeding OV 
(dienstreis), zakelijke verblijfkosten, kosten voor 

De werkkostenregeling (WKR) regelt dat een werkgever een 
bepaald bedrag belastringvrij mag besteden aan vergoedingen 
voor en verstrekkingen aan personeel, wethouders en raadsleden. 
Dit heet de vrije ruimte. De werkgever moet vastleggen welke 
vergoedingen en verstrekkingen ten laste van deze vrije ruimte 
komen. Met dit besluit wordt dat geregeld.  

Claudio 
Bruggink 
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arbovoorzieningen volgend uit arbobeleid, kosten 
van maaltijden met een zakelijk karakter, 
laptops/tablets/smartphones, outplacementkosten 
ex-wethouders en ter beschikking gestelde 
bedrijfskleding.  
 

15-12-2020  B04 3090362 - 
Tuindorpschool - 
verkoopdocument 

Het college besluit:  
De gemeenteraad met voorgelegde brief in kennis 
stellen van het verkoopproces voor het pand 
Beckumerstraat 15. 

Voor de binnenstedelijke herontwikkeling van de locatie 
machinefabriek Vos en de herbestemming en restauratie van het 
schoolgebouw aan de Beckumerstraat 15 is een grondexploitatie 
vastgesteld door de gemeenteraad op 17 november 2020. De 
Tuindorpschool maakt deel uit van deze grondexploitatie en het 
college is voornemens dit pand te gaan verkopen en informeert de 
gemeenteraad over het  verkoopproces. 

Gerard Gerrits 

15-12-2020  B05 3165748 - 
Informerende brief aan 
de raad mbt aankoop 
pand schouwburg 

Het college besluit:  
1. De raad via bijgevoegde brief informeren over 
de stand van zaken ten aanzien van de aankoop 
van het gebouw van de schouwburg 
2. De brief in afschrift versturen aan de 
schouwburg 
 

De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien 
van de aankoop van het gebouw van de schouwburg 

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  B06 3163757 - 
Collegeadvies vormen 
voorziening groot 
onderhoud SWWK 

Het college besluit:  
1. Instemmen met het verzoek van SWWK voor het 
vormen van een voorziening groot onderhoud voor 
het onderhoud van het pand aan de Twekkelerweg 
82.  
2. De brief van het college met instemming 
versturen naar SWWK. 
 

Het college stemt in met het verzoek van SWWK voor het vormen 
van een voorziening groot onderhoud voor het onderhoud van het 
pand aan de Twekkelerweg 82.  

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  B07 3167296 – 
Bevoegdheden-
overzicht 
bedrijfsvoering 

Het Bevoegdhedenoverzicht Bedrijfsvoering per 1 
januari 2021 vaststellen. 

Door de gemeente worden vele bevoegdheden uitgeoefend op 
grond van wettelijke regelingen. Deze bevoegdheden zijn in de 
regel toegekend aan het College van B&W. Omdat het in de 
praktijk ondoenlijk is – gelet op het aantal uit te oefenen 
bevoegdheden en de frequentie hiervan – deze bevoegdheden 
daadwerkelijk door het College van B&W te laten uit oefenen kan 
het College besluiten deze bevoegdheden te laten uitoefenen door 
ambtenaren. Dit wordt geregeld in een mandaatbesluit. De 
uitoefening van de bevoegdheden gebeurt dan in naam van het 
College. De lijsten worden periodiek geactualiseerd met het oog 
actualiteit, doelmatigheid en efficiëntie. Redenen voor wijziging 
kunnen zijn gelegen in verandering van beleid, organisatie, 
landelijke en plaatselijke regelgeving. De directe aanleiding voor 

de voorliggende wijziging is gelegen in een aantal 
organisatiewijzigingen waartoe is besloten die leiden tot een 
herschikking van taken (en daarmee bevoegdheden) naar sectoren 
en/of afdelingen en/of teams.  

Claudio 
Bruggink 

15-12-2020  B08 3162566 - 
Tariefstelling uitvoering 
Tozo 2020 

Het college besluit:  
1. De aan het ROZ te betalen tarieven voor de 
aanvragen levensonderhoud en bedrijfskrediet voor 

Het ROZ voert als onderdeel van de gemeente Hengelo voor 17 
gemeenten in Twente en de Achterhoek de Tijdelijke 
overbrugginsregeling zelfstandig ondernemers (verder Tozo) uit. 

Mariska ten 
Heuw 
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2020 vast te stellen op respectievelijk € 400 en € 
500.  
2. Op basis van de tarieven de verrekening te 
organiseren. 
3. Akkoord te gaan met de werkwijze omtrent de 
verantwoording door de gemeente Hengelo/ROZ en 
de door de acountant af te geven 
controleverklaring.  
4. De raad bij de jaarstukken 2020 voor te stellen 
een bestemmingsreserve uitvoeringsbudget Tozo 
te vormen. 
 

Om de uitgaven bij de jaarrekening te kunnen verantwoorden zijn 
er afspraken gemaakt over de tariefstelling van de regeling en de 
controle door de accountant. Via dit voorstel bekrachtigt het 
college deze tariefstelling.  

15-12-2020  B09 3162352 - Tarieven 
huishoudelijke 
ondersteuning (HO) 
2021 

Het college besluit:  
De tarieven voor aanbieders van hulp bij het 
huishouden (HO) per 1 januari 2021 vast te stellen 
op € 28,57 per uur (HO basis zonder regie) en  € 
31,36 per uur (HO met regie)  

College neemt besluit over tarieven 2021 voor de Huishoudelijke 
Ondersteuning 
 
De Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo2015 van juni 
2017 verplicht gemeenten en zorgaanbieders om een reële 
kostprijs te berekenen voor de zorg en ondersteuning. Het doel is 

om het zorgaanbieders mogelijk te maken om aan 
arbeidsrechtelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Hiervoor 
wordt een landelijk rekenmodel toegepast. De gemeente Hengelo 
heeft op basis van de cao ontwikkelingen en de lokale parameters 
besloten om de tarieven en opzichte van 2020 met 4,17% te 
verhogen.    
 

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  B10 3159701 - Beschikbaar 
stellen GRP gelden 
Lange Wemen 

Het college besluit:  
1. In te stemmen met een bijdrage van €163.000,- 
vanuit het GRP ten gunste van de reserve 
grondexploitaties (onttrekking uit de voorziening 
riolering) in het boekjaar 2020. In het GRP is 
rekening gehouden met deze bijdrage 
2. In te stemmen met een bijdrage van €100.000,- 
uit het verlichtingsbudget aan de reserve 
grondexploitaties in het boekjaar 2021 
3. In te stemmen met een bijdrage van €60.000,- 
vanuit het project nieuwbouw stadhuis aan de 
reserve grondexploitaties 
 

Als gevolg van aangepaste regelgeving dient een administratieve 
wijziging te worden doorgevoerd waarbij dekking direct naar de 
reserve grex wordt geboekt ipv naar het project. 

Gerard Gerrits 

15-12-2020  B11 3167232 - Vaststellen 
VTH Uitvoerings-
programma sector 
Fysiek 2021 

Het college besluit:  
1. het VTH Uitvoeringsprogramma sector Fysiek 
2021 vast te stellen; 
2. de gemeenteraad hierover te informeren door 
middel van bijgaande brief; 
3. Gedeputeerde Staten van Overijssel hierover te 
informeren door middel van bijgaande brief; 
4. De Omgevingsdienst Twente hierover te 
informeren door middel van bijgaande brief. 
 

 
 

Het college heeft het VTH 'Uitvoeringsprogramma sector Fysiek 
2021' vastgesteld. Hierin geeft het college aan welke 
vergunningen-, toezichts- en handhavingstaken (VTH) in dat jaar 
zullen worden uitgevoerd. Het betreft taken op het gebied van de 
sector Fysiek (Omgevingsrecht). 

Sander 
Schelberg 
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15-12-2020  B12 3157465 - 
Raadsvragen over het 
niet beantwoorden 
brief van een burger 
over verfraaiing 
Marktplein 
 

In te stemmen met de beantwoording van de 
vragen van Lid Janssen en deze aan de raad te 
zenden. 

Door Lid Janssen zijn vragen gesteld naar aanleiding van een 
vraag van een bewoner dat zijn adviezen over het Marktplein niet 
zijn beantwoord. Aangegeven is dat de adviezen inhoudelijk zijn 
meegenomen maar dat dit door een misverstand niet aan hem is 
meegedeeld. 

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  B13 3155542 - Resultaat 
pilot extra evaluatie 
indicatie Wmo 

Het college besluit:  
1. Kennisnemen van de evaluatie 
2. Geen extra evaluatiemoment in te voeren. 
3. De gemeenteraad te informeren over de 
uitkomst van de pilot. 

Het college besluit op basis van de uitkomsten van een pilot geen 
extra evaluatiemoment in te voeren bij cliënten met een indicatie 
voor huishoudelijke ondersteuning in aanvulling op de gebruikelijke 
momenten van evaluatie zoals bijvoorbeeld bij een herindicatie.   

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  B14 3166553 - 
Raadsvragen n.a.v. de 
cyberaanval op 
gemeente Hof van 
Twente 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van BurgerBelangen te 
beantwoorden met bijgaande brief 

Naar aanleiding van de cyberaanval op de computersystemen van 
de gemeente Hof van Twente heeft de fractie van Burgerbelangen 
een aantal raadsvragen gesteld. Middels bijgaande brief worden de 
vragen beantwoord. 

Claudio 
Bruggink 

15-12-2020  B15 3160039 - 
Raadsvragen over 
feitenrelaas en 
aanvullende vragen 
fraudegevoelige orac’s 
 

De raadsvragen van Lokaal Hengelo over 
fraudegevoelige ORAC's te beantwoorden middels 
bijgevoegde concept antwoordbrief. 

Publieksvriendelijke tekst 
De fractie van Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over 
fraudegevoelige ORAC's. Deze zijn door het college beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

15-12-2020  B16 3159180 - 
Informerende brief aan 
de raad over 
beleidsstukken 
mobiliteit 
 

Het college besluit:  
de raad middels  bijgevoegde brief te informeren 
over verschillende beleidsstukken mobiliteit 

Op 21-10-2020 is de rapportage "Bereikbare binnenstad"  
vastgesteld. Tijdens de politieke markt op 6-10-2020 voorafgaand 
aan de behandeling in de raad ontstond onduidelijkheid over de 
verschillende beleidsstukken op gebied van mobiliteit en hun 
samenhang. In de brief wordt uitleg gegeven. 

Gerard Gerrits 

8-12-2020  
1 week 

niet 

openbaar 

A04 3166367 - Tijdelijke 
wet maatregelen covid-
19 

1. Te beslissen dat er maandelijks een rapportage 
wordt opgesteld ten behoeve van raad en college; 
2. Te beslissen dat een kaderstellend gesprek met 

de raad aan zal worden gegaan over de inzet van 
de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen 
van de Twm; 
3. De taak 'uitvoering Twm' te beleggen bij de 
afdeling R&T, de afdeling hierbij op te dragen zowel 
het beslissingskader als het VNG format voor het 
geven van een ontheffing te volgen en hierbij 
vooralsnog geen bevoegdheid te mandateren aan 
de ambtelijke organisatie;  
4. Kennisnemen van de Q&A van de VNG; 
5. Kennisnemen van de door de voorzitter van de 
VRT opgestelde raadsbrief. 
 
 
 
 

Met ingang van 1 december jl. is de Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19 (verder: Tvm) in werking getreden. Daarmee is in de Wet 
publieke gezondheid een wettelijke basis gecreëerd voor (lokale) 

de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van de corona-
epidemie. De burgemeester rapporteert maandelijks aan de raad 
hoe met de Twm is omgesprongen. 

Sander 
Schelberg 
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8-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3074070 - Bezwaar  
tegen beslissing op 
Wob verzoek mbt brief 
minister Plasterk 

- het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, gegrond te 
verklaren het bestreden besluit in te trekken voor 
zover het ziet op het collegevoorstel en het 
collegevoorstel alsmede de alsnog aangetroffen 
documenten openbaar te maken; 
- een proceskostenvergoeding toe te kennen 
conform het Besluit proceskosten bestuursrecht ter 
hoogte van 2 procespunten (totaal 1050 euro) 
 

Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit op zijn Wob-
verzoek. De commissie stelt vast dat het college het verzoek te 
beperkt heeft uitgelegd en dat bijlagen bij e-mails die wel zijn 
verstrekt onterecht niet zijn verstrekt. De commissie adviseert 
opnieuw te beslissen op het Wob-verzoek, een nieuwe zoekslag te 
maken naar documenten en de bijlagen die niet zijn verstrekt 
alsnog te verstrekken. Het college heeft conform dit advies 
besloten. 

Sander 
Schelberg 

8-12-2020  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3052398 - Bezwaar 
tegen beslissing Wob-
verzoek mbt 
zorginstelling De 
Toermalijn 

- het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, gegrond te 
verklaren het bestreden besluit in te trekken en 
opnieuw te beslissen op het Wob-verzoek waarbij 
de aangetroffen documenten alsnog openbaar 
worden gemaakt; 
- een proceskostenvergoeding toe te kennen 
conform het Besluit proceskosten bestuursrecht ter 

hoogte van 2 procespunten (totaal 1050 euro). 

Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit op zijn Wob-
verzoek. De commissie stelt vast dat het college het gevraagde 
collegevoorstel onterecht heeft geweigerd en adviseert dit stuk 
alsnog te verstrekken. Het college heeft conform dit advies 
besloten. 

Sander 
Schelberg 

 
 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


