Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 19 januari 2021
Aanwezig:

Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Gerrits, Ten Heuw, Bruggink (wethouders),
Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:
Datum
19-1-2021

Nr.
A02

Onderwerp
3171921 - Wensen en
bedenkingen statuten
Twente Board en
informeren raad over
BOK

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de brief (2020-000535 /
D2020-12-000152) van het Dagelijks Bestuur van
de Regio Twente aan de gemeenteraad;
2. De gemeenteraad op zijn verzoek en
voorafgaand aan de besluitvorming hieromtrent
aanvullende informatie en overwegingen aan te
leveren met bijgevoegde brief

Publieksvriendelijke samenvatting
Het Algemeen Bestuur van de Regio Twente heeft in beginsel
besloten tot de oprichting van de Stichting Twente Board. De
gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten (waaronder de
gemeente Hengelo) hebben de mogelijkheid om tegen dat besluit
wensen of bedenkingen in te dienen. De Hengelose gemeenteraad
heeft het college gevraagd aanvullende informatie en
overwegingen voorafgaand aan de besluitvorming kenbaar te
maken. Het college geeft de gemeenteraad te kennen geen
aanleiding te zien om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Dat is met een brief aan de gemeenteraad gedaan.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

19-1-2021

A03

3171073 - Raadsbrief
proces financiële
weerbaarheid /
algemene reserve

Het college besluit:
Instemmen met de raadsbrief 'Proces financiële
weerbaarheid/algemene reserve'.

Bij de behandeling van de Beleidsbegroting 2021-2024 in de
politieke markt van 19 oktober 2020 is onder andere gesproken
over de benodigde hoogte van onze weerstandsvermogen, in dit
geval de algemene reserve. Daarin is toegezegd om in
februari/maart 2021 een politieke markt te organiseren om de
hoogte van de algemene reserve en eventuele bestedingsruimte
meer te duiden. Deze politieke markt vindt ter voorbereiding op de
Kadernota 2022-2025 plaats.
In deze brief doet het college een procesvoorstel aan de
gemeenteraad over de vormgeving van de politieke markt op 30
maart a.s. Ter voorbereiding op deze politieke markt biedt het
college eerst een inhoudelijke raadsbrief op 2 maart a.s. aan,
inclusief met daarin geformuleerde vragen aan raadsfracties.

Mariska ten
Heuw

19-1-2021

B01

3168666 - Gewijzigd
vaststellen
bestemmingsplan
Dalmeden Kern Noord,
omgeving Morel en
Rozenbottel

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 Dalmeden
Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel”, dat
deel uitmaakt van dit besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan Dalmeden Kern
Noord, omgeving Morel en Rozenbottel de
wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn
opgenomen in de "Staat van wijzigingen Bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord, omgeving
Morel en Rozenbottel", dat deel uitmaakt van dit
besluit;
3. het bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord,
omgeving Morel en Rozenbottel (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0134-0301,

Het plangebied van het bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord,
omgeving Morel en Rozenbottel maakt nu onderdeel uit van het
bestemmingsplan Dalmeden 2017. Het plangebied bestaat uit
twee kavels nabij de Morel en Rozenbottel. Het vigerende
bestemmingsplan biedt mogelijkheden maar tot nu toe heeft geen
invulling van deze kavels plaatsgevonden. Uit stedenbouwkundig
oogpunt dienen deze kavels een zodanig invulling te krijgen dat zij
een goede inleiding/afronding zijn van de al gerealiseerde
pleinwoningen. Om deze inleiding/afronding te kunnen realiseren
dienen de planologische regeling iets te worden aangepast en moet
de bestemming Gemengd van de kavel aan de Morel iets worden
vergroot. Met deze herziening is maximaal één woning per kavel
mogelijk. Daarnaast zijn naast wonen nog beperkt andere functies
toegestaan zoals omschreven in de regels. Voor het overige
verwijzen wij naar de inhoud van het bestemmingsplan Dalmeden
Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel.

Gerard Gerrits
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Datum

19-1-2021

Nr.

B02

Onderwerp

3178183 - Vaststellen
bestemmingsplan
kavels Stromen

Besluit
getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0134.dgn) gewijzigd vast te
stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord, omgeving
Morel en Rozenbottel, 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 Dalmeden Kern Noord, omgeving
Morel en Rozenbottel.

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. het bestemmingsplankavels Stromen (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0133-0301,
getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0133.dgn) vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het
bestemmingsplan kavels Stromen.

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn twee zienswijzen
ingediend. In de "Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan
Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel" is de
inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar
aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het
ontwerp bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel
en Rozenbottel op enkele punten te wijzigen. Tevens worden
ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen zijn
opgenomen in de “Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan
Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel". De raad
wordt voorgesteld het bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord,
omgeving Morel en Rozenbottel gewijzigd vast te stellen. Een
exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden
vastgesteld.
Voor het woongebied Stromen is, op basis van het in 2008 door de
raad vastgestelde globale bestemmingsplan Dalmeden, een
uitwerkingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan Dalmeden,
uitwerking Stromen is in 2013 vastgesteld door het college van
Burgemeester en Wethouders. Door de gedeeltelijke vernietiging
van het globale bestemmingsplan Dalmeden door de Raad van
State, konden in 2013 enkele kavels niet meegenomen worden in
het uitwerkingsplan. Hiervoor is het nu voor liggende
bestemmingsplan opgesteld. Naast het mogelijk maken deze drie
nieuwe bouwkavels, biedt het voorliggende bestemmingsplan de
mogelijkheid om één kavel te splitsen in twee kavels (hoek
Hollands Diep en Biesbosch). Door de grootte, de vorm en de
ligging kunnen hier twee kavels van worden gemaakt met
afmetingen die meer tegemoet komt aan de behoefte van
kavelzoekers. Het splitsen van de kavel doet geen afbreuk aan de
ruimtelijke kwaliteit en past in de voor Dalmeden vastgestelde
uitgangspunten.

Gerard Gerrits

Het ontwerp bestemmingsplan kavels Stromen heeft gedurende 6
weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn geen
zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het
bestemmingsplan kavels Stromen vast te stellen. Een
exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden
vastgesteld.
19-1-2021

B03

3159107 - Verlengen
proef Klantvriendelijk
parkeren

Het college besluit:
1. De proef klantvriendelijk handhaven en de proef
Shop & Go te verlengen tot eind 2021. Een
integraal advies over beide proeven volgt eind
2021, na evaluatie. Randvoorwaarde hierbij is dat
de situatie in de binnenstad voldoende
representatief is om de evaluatie te kunnen
houden.
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Er lopen momenteel twee proeven in de binnenstad die het
autoparkeren in Hengelo klantvriendelijker kunnen maken. Dit zijn
Shop & Go en Klantvriendelijk handhaven.
Shop & Go is de proef waarbij op 13 aangewezen parkeerplaatsen
in de binnenstad 30 minuten gratis geparkeerd mag worden.
Bij de proef Klantvriendelijk handhaven krijgen automobilisten
waarvan de parkeertijd is verlopen een ansichtkaart. Daarop wordt

Gerard Gerrits

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
2. De raad te informeren over dit besluit middels
bijgevoegde brief 'Raadsbrief verlengen proeven
klantvriendelijk parkeren'.

Publieksvriendelijke samenvatting
de automobilist vriendelijk bedankt voor het bezoeken van onze
binnenstad met daarbij een melding dat de parkeertijd is verlopen
en het voor nu bij een eenmalige waarschuwing blijft.

Portef.h.

Beide proeven zouden in najaar 2020 en voorjaar 2021
geëvalueerd worden. Vanwege de Corona-maatregelen is het
aantal bezoeken aan de binnenstad sterk gedaald vergeleken met
2019. Het jaar 2020 is daarom geen representatief jaar, waardoor
een goede evaluatie niet mogelijk is. Bovendien vroeg de proef
Shop & Go om een langere opstartfase dan verwacht.
Daarom is besloten om beide proeven te verlengen tot eind 2021.
19-1-2021

B04

3169788 Raadsvragen over
hotspot Industriestraat

Het college besluit:
De raadsvragen van Pro Hengelo te beantwoorden
met de bijgevoegde brief.

Pro Hengelo heeft vragen gesteld aan het college over de
Industriestraat. Het college beantwoordt de vragen met een brief
aan deze fractie.

Gerard Gerrits

19-1-2021

B05

3157437 Actualisering
organisatiebesluit

Het college besluit:
Vaststellen van het gewijzigde Organisatiebesluit
gemeente Hengelo

De inrichting van de ambtelijke organisatie van de gemeente
Hengelo veranderd. Enerzijds is er een wens om meer van buiten
naar binnen te werken en daarbij de vragen en wensen van de
Hengelose burger meer centraal te stellen en anderzijds moet daar
wel een goed gecoördineerde wijze centraal op gestuurd kunnen
worden. Met de vastgestelde wijzigingen is vorm en inhoud
gegeven aan een versterking van de centrale sturing.

Claudio
Bruggink

19-1-2021

B06

3172385 - Vaststelling
selectiedocument
verkoop Vondelstraat
2-14 te Hengelo

Het college besluit:
1. Besluiten om het pand Vondelstraat 2-14 te
gaan verkopen;
2. In te stemmen met het selectiedocument
verkoop Vondelstraat 2-14

In 2016 was het de intentie de voormalige fabrieksbibliohteek C.T.
Stork, gelegen aan de Vondelstraat 2- 14 te Hengelo, te verkopen.
Dat is echter niet doorgegaan, omdat het object tijdelijk heeft
gediend als gemeentelijk archief. Deze functie is nu elders
ondergebracht, waardoor het verkoopproces weer is opgepakt.

Gerard Gerrits

We zijn voornemens een verkoopprocedure op te starten waarbij
de uiteindelijke koper een visie ontwikkelt op het pand. Hierin
dient te worden aangegeven hoe deze kan worden ontwikkeld en
gerealiseerd, rekening houdend met de gemeentelijke
randvoorwaarden.
19-1-2021

B07

3165396 Raadsvragen over
vergunningaanvraag
voor realisatie van
RIWB-instelling
Steenmeijerstraat

Raadsvragen van de PVV inzake de ontwikkelingen
aan de Steenmeijerstraat beantwoorden middels
bijgevoegde antwoordbrief.

Raadsvragen van de PVV inzake de ontwikkelingen aan de
Steenmeijerstraat beantwoorden middels bijgevoegde
antwoordbrief.

Bas van
Wakeren

19-1-2021

B09

3186919 - Rapport
Verwevenheid zorg &
criminaliteit

Via bijgaande brief het rapport Verwevenheid zorg
en criminaliteit toesturen naar de gemeenteraad.

Deze week wordt het rapport ‘verwevenheid Zorg en Criminaliteit’
aangeboden aan de Tweede Kamer en zou vanaf dat moment pas
openbaar worden. Het college had dit moment willen aangrijpen
om ook de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van dit
onderzoek en de aanpak van zorgfraude in Twente. Helaas is het
college afgelopen weekend onverwachts geconfronteerd met
uitgebreide berichtgeving over dit rapport, in zowel lokale als

Claudio
Bruggink
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Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
landelijke media. Hierdoor heeft de gemeenteraad al over dit
rapport kunnen lezen zonder duiding van het college. Het college
betreurt het dat zij de gemeenteraad niet als eerste heeft kunnen
informeren. Daarom stuurt het college nu bijgaande brief.

Aldus vastgesteld,
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Portef.h.

