Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 9 februari 2021
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
9-2-2021

Nr.
B01

Onderwerp
3183876 Budgetoverheveling
2020

Besluit
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. De budgetten 2020 die voldoen aan de criteria
van de overheling met een totaalbedrag van €
1.136.144 over te hevelen naar de begroting 2021.
2. De budgetten 2020 die voldoen aan de criteria
en waar reeds besluitvorming over is geweest met
een totaal bedrag van € 924.676 in de begroting
2021 te ramen en te onttrekken uit de algemene
reserve.

Publieksvriendelijke samenvatting
Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om de budgetten
uit 2020 die voldoen aan de criteria van de overheling met een
totaalbedrag van € 1.136.144 over te hevelen naar de begroting
2021 en de budgetten uit 2020 die voldoen aan de criteria en waar
reeds besluitvorming over is geweest met een totaal bedrag van €
924.676 in de begroting 2021 te ramen en te onttrekken uit de
algemene reserve.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

9-2-2021

B02

3187682 Raadsvragen over
zorgfraude

Instemmen met beantwoording van raadsvragen
van de fractie van de het lid Huis in 't Veld door
middel van bijgaande brief.

De fractie van lid Huis in 't Veld heeft het college vragen gesteld
naar aanleiding van het IKZ-rapport inzake zorgfraude en
ondermijning. Het college beantwoordt de vragen door middel van
bijgaande brief.

Claudio
Bruggink

9-2-2021

B03

3186378 Raadsvragen over
zorgfraude onderzoek

Instemmen met beantwoording van de
raadsvragen van de fractie van Lokaal Hengelo
door middel van bijgaand brief

De fractie van Lokaal Hengelo heeft het college vragen gesteld
naar aanleiding van het IKZ-rapport inzake zorgfraude en
ondermijning. Het college beantwoordt de vragen door middel van
bijgaande brief.

Claudio
Bruggink

9-2-2021

B04

3186305 Raadsvragen over
zorgfraude en
veiligheid

Instemmen met beantwoording van de
raadsvragen van de fractie van de VVD door middel
van bijgaande brief.

De fractie van de VVD heeft het college vragen gesteld naar
aanleiding van het IKZ rapport inzake zorgfraude en ondermijning.
Het college beantwoordt de vragen door middel van bijgaande
brief.

9-2-2021

B05

3186485 Raadsvragen over
zorgfraude

Instemmen met beantwoording van raadsvragen
van de fractie Burgerbelangen door middel van
bijgaande brief

De fractie van Burgerbelangen heeft het college vragen gesteld na
aanleiding van het IKZ- rapport inzake zorgfraude en
ondermijning. Het college beantwoordt de vragen door middel van
bijgaande brief.

9-2-2021

B06

3186289 Raadsvragen over
criminele zorgbedrijven

Instemmen met raadsvragen van de fractie van de
PVV inzake criminele zorgbedrijven door middel
van bijgaande brief.

De fractie van de PVV heeft het college vragen gesteld naar
aanleiding van het IKZ-rapport inzake zorgfraude en ondermijning.
Het college beantwoordt de vragen door middel van bijgaande
brief.

9-2-2021

B07

3192946 - Ontwikkelen
eenduidig regionaal
beleid voorkomen
zorgfraude

Gezamenlijk met de Bestuurlijke programma raad
ondermijning/DVO, de Bestuurscommissie
OZJT/Bestuurlijk overleg Samen14 en de 14
Twentse gemeenten een eenduidig beleid te

Zorgfraude is het bewust gebruiken van gelden die bestemd zijn
voor zorgverlening, voor andere, op eigen belang gerichte
doeleinden. Op die wijze stimuleert en faciliteert het criminaliteit
en onttrekt het kapitaal aan de directe zorg voor de meest
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Claudio
Bruggink

Claudio
Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
ontwikkelen dat primair gericht is op het
voorkómen van onjuiste besteding van zorggeld.

Publieksvriendelijke samenvatting
kwetsbare mensen. Aanpak van fraude met zorggeld vraagt een
gecoördineerde aanpak vanuit de zorgkolom én de
veiligheidskolom.
Daarom heeft het college besloten om vanuit beide 'kolommen'
regionaal samen te gaan werken aan een eenduidig beleid dat
primair gericht is op het voorkómen van onjuiste besteding van
zorggeld. Ze informeert de gemeenteraad hierover met bijgaande
brief.

Portef.h.

9-2-2021

B08

3183195 Raadsvragen mbt Daken Thuisloosheid

De raadsvragen van de ChristenUnie hengelo met
betrekking tot dak- en thuislozen door middel van
bijgaande brief beantwoorden.

De fractie van de ChristenUnie hengelo heeft het college enkele
vragen gesteld over dak- en thuisloosheid. Deze zijn door het
college door middel van een brief beantwoord.

Bas van
Wakeren

9-2-2021

B09

3192596 - Benoeming
ambtenaren van de
burgerlijke stand

Het college besluit:
Aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke
stand:
- Brus-Elzinga, S. H. (Sabine)
- Leurink-Haring ook genaamd Brugger, H.J.
(Henny)

Twee medewerkers van het Team Publieksdienstverlening zijn
aangewezen als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Sander
Schelberg

9-2-2021

B10

3191990 Antwoordbrief KHN
afdeling Hengelo
heropeningsplan
horeca

1. Instemmen met de antwoordbrief aan KHN,
afdeling Hengelo;
2. Een afschrift van deze antwoordbrief toesturen
aan de gemeenteraad.

Motivering van agendering en evt. niet openbare informatie t.b.v.
het college:
De lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland heeft de
gemeente per brief geïnformeerd over het belang van
steunpakketten van het Rijk voor horeca ondernemers gedurende
de lock down en bij een heropening van de horeca. Verder prijst
KHN de goede lokale samenwerking. De gemeente geeft in haar
antwoordbrief aan ook te hechten aan een goede samenwerking.
Hierdoor zijn er reeds concrete maatregelen getroffen om lokale
horeca ondernemers te ondersteunen en blijft er ook de komende
tijd aandacht voor het leveren van maatwerk.

Gerard Gerrits

9-2-2021

B11

3192212 Antwoordbrief Inretail
ondersteunen
ondernemers

Het college besluit:
1. In te stemmen met de gemeentelijke
antwoordbrief aan Inretail om winkelondernemers
te helpen overleven.
2. De gemeenteraad hierover per brief te
informeren.

Inretail, de brancheorganisatie voor de detailhandel, heeft alle
overheden verzocht winkelondernemers te helpen overleven. De
gemeente laat in een schriftelijke reactie weten in te zetten op
concrete acties en lokale samenwerkingen om de winkeliers te
faciliteren en de financiële druk wat te verlichten.

Gerard Gerrits

9-2-2021

B12

3163081 - Nieuw
protocol digitaal
berichten verkeer.

Het college besluit:
1. Het “Protocol elektronisch berichtenverkeer
gemeente Hengelo 2021” vast te stellen;
2. Mandaat te verlenen aan de gemeentesecretaris
om kanalen vast te stellen waarlangs elektronische
communicatie (als bedoeld in art. 2:15 van de
Awb) met de gemeente mogelijk is

De gemeente Hengelo kent een “Protocol elektronisch
berichtenverkeer gemeente Hengelo 2005”. Dit protocol is
verouderd en verdient een upgrade. Dat is gebeurd met het
vaststellen van een nieuwe versie uit 2021. Belangrijke wijziging is
dat de gemeente niet alleen digitaal bereikbaar wil zijn, maar ook
bestuurlijke berichten digitaal wil verzenden naar inwoners en
organisatie.

Claudio
Bruggink

9-2-2021

B13

3181847 - KPI-rapport
2020 archiefbeheer
Hengelo

Het college besluit:
1. De rapportage "Horizontale verantwoording
archiefbeheer gemeente Hengelo" vast te stellen.

Het college heeft de rapportage “Horizontale verantwoording
archiefbeheer gemeente Hengelo” vastgesteld. Hierin staat
beschreven hoe de archieven van de gemeente worden beheerd en

Claudio
Bruggink
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Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
2. De provincie Overijssel en de gemeenteraad van
Hengelo hierover te informeren.

Publieksvriendelijke samenvatting
de kwaliteit wordt bewaakt. Dit vraagt de archiefwet van de
gemeente. De conclusie is dat de gemeente Hengelo haar papieren
en digitale archieven goed op orde heeft.

Portef.h.

9-2-2021

B14

3173372 Herinrichting H.
Dunantstraat

Het college besluit:
1. Een krediet van € 730.000,-- beschikbaar te
stellen voor het herstraten en het klimaatadaptief
inrichten van de H. Dunantstraat;
2. Dit krediet te dekken middels het
onderhoudsbudget wegen ad. € 136.000,-- en de
voorziening riolering ad € 594.000,--.

De verharding in de H. Dunantstraat dient te worden herstraat.
Hierbij doet zich de mogelijkheid voor om het wegprofiel opnieuw
in te richten en klimaatadaptieve maatregelen uit te voeren. Het
verharde oppervlak wordt afgekoppeld van de gemengde riolering
en afgevoerd naar de wadi's . Daar kan het hemelwater infiltreren
in de ondergrond. Het teveel aan water kan worden afgevoerd naar
de onlangs heringerichte Drienerbeek. In overleg met
aanwonenden willen we overleggen om voorkanten van de daken
af te koppelen van de riolering en gaan we helpen bij de
vergroening van de voortuinen.
Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid en de openbare
verlichting wordt vervangen.
De verwachting is dat dit voorjaar met de werkzaamheden wordt
begonnen.

Gerard Gerrits

9-2-2021

B15

3179971 Projectovereenkomst
110 KV
kabelverbinding
Hengelo Weideweg Oele

aan te gaan met TenneT de bij dit besluit
behorende projectovereenkomst 110 kV
kabelverbinding.

De gemeente voert de procedure om de door TenneT beoogde
herziening van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan tot
stand te brengen. De herziening beoogt de realisering van een
nieuwe ondergrondse 110 kV – kabelverbinding tussen de
hoogspanningsverdeelstations Hengelo - Weideweg en Hengelo –
Oele planologisch mogelijk te maken.
De gemeente begeleidt de werkzaamheden projectmatig. Hiervoor
betaalt Tennet op grond van de overeenkomst een vergoeding aan
de gemeente.

Gerard Gerrits

9-2-2021

B16

3179986 Projectovereenkomst
renovatie
hoogspanningsverdeels
tation

aan te gaan met TenneT de bij dit besluit
behorende projectovereenkomst renovatie
hoogspanningsverdeelstation.

De gemeente voert de procedure om de door TenneT beoogde
herziening van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan tot
stand te brengen.
De gemeente begeleidt de werkzaamheden projectmatig. Hiervoor
betaalt Tennet op grond van de overeenkomst een vergoeding aan
de gemeente.

Gerard Gerrits

9-2-2021

B17

3180079 Realisatieovereenkoms
t ten behoeve van de
renovatie
hoogspanningsverdeels
tation Slachthuisweg
en tijdelijke om

Aan te gaan met Tennet de bij dit besluit
behorende realiseringsovereenkomst m.b.t. de
tijdelijke omlegging van de F35 en het daaraan
verbonden gemeentelijkkostenverhaal.

De realiseringsovereenkomst bepaalt dat de tijdelijke omlegging
van de F35 door en voor rekening van TenneT tot stand komt.
Daarnaast worden de technische eisen vastgelegd waaraan de
tijdelijke F35 dient te voldoen en wordt tevens de
projectbegeleiding, de toetsing van het ontwerp, het toezicht op de
uitvoering van het werk en het gemeentelijk kostenverhaal
geregeld.

Gerard Gerrits

9-2-2021

B18

3180128 - Tijdelijke
gebruiksovereenkomst
TenneT

aan te gaan met TenneT de bij dit besluit
behorende tijdelijke gebruiksovereenkomst, zulks
onder de voorwaarden en bepalingen als daarin
gemeld.

voor de renovatie van het hoogspanningsstation aan de
Slachthuisweg heeft TenneT tijddelijk het gemeentelijk perceel
naast de F35 nodig. Partijen hebben overeenstemming over prijs
en voorwaarden.

Gerard Gerrits
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Datum
9-2-2021

Nr.
B19

Onderwerp
3187044 - Overzicht
vuurwerkschade
jaarwisseling 20202021

Besluit
Het college besluit:
In te stemmen met het informeren van de raad
over de vuurwerkschade jaarwisseling 2020-2021
middels bijgevoegde brief.

Publieksvriendelijke samenvatting
Iedere jaarwisseling is in Hengelo sprake van overlast en schade
als gevolg van het afsteken van vuurwerk. Daarbij moet gedacht
worden aan schade aan gemeentelijke gebouwen zoals scholen,
maar ook schade aan gemeentelijke objecten in de openbare
ruimte, zoals prullenbakken en verkeersborden. Het schadebedrag
veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk in de periode voor en
rondom de jaarwisseling is 13.650 euro. Door het treffen van
diverse voorzorgsmaatregelen, het in gesprek gaan met jongeren
en communicatie via social media, is getracht de overlast en
schade binnen de perken te houden.

Portef.h.
Sander
Schelberg

9-2-2021

B21

3183159 Raadsvragen over NSStations

De raadsvragen van Lokaal Hengelo te
beantwoorden met de bijgevoegde brief.

Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over het voorgenomen besluit
van NS het service niveau op station Hengelo af te schalen van
"full service" naar "self service". De vragen zijn per brief
beantwoord.
Ook het college betreurt het voorgenomen besluit en heeft haar
standpunt in een overleg met NS kenbaar gemaakt.

Gerard Gerrits

2-2-2021
1 week
niet
openbaar

A02

3166544 Beleidsprogramma
sociaal 2021-2025

Het college besluit:
1. De Nota van beantwoording inspraakreacties
vast te stellen en samen met de vijf
inspraakreacties ter informatie toe te voegen aan
de raadzaak
2. De vijf insprekers bijgaande antwoordbrieven te
sturen met daarbij de Nota van beantwoording en
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. In
het Beleidsprogramma 2021-2025 stellen we enkele
aanscherpingen van beleid voor en beschrijven de (tactisch
operationele) opgaven voor de komende jaren. Een programma
dat andere dingen vraagt van onze inwoners, onze partners en ons
zelf. Reden waarom we met ze in gesprek zijn gegaan en
nadrukkelijk hebben opgeroepen te reageren op het concept van
het Beleidsprogramma.
De reacties zijn overwegend positief en de vijf grote opgaven van
het Beleidsprogramma sociaal worden onderschreven. We hebben
een deel van de reacties verwerkt in het Beleidsprogramma sociaal
2021-2025 en een deel zullen we meenemen in de uitvoering van
het programma. Bij deze uitvoering zullen we oe komende jaren
onze inwoners, partners en de gemeenteraad blijven betrekken.

De gemeenteraad voor te stellen:
1. Het definitieve Beleidsprogramma sociaal 20212025 vast te stellen
2. In te stemmen met de nieuwe voorstellen voor
Innovatie, preventie en versnelling
3. Kennis te nemen van de Nota van
beantwoording inspraakreacties en de vijf
inspraakreacties.

2-2-2021
1 week
niet
openbaar

B04

3159864 - Ontwerp
bestemmingsplan
herontwikkelingslocatie
s Brugstraat en
Beekstraat

Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerp
bestemmingsplan Herontwikkelingslocaties
Brugstraat en Beekstraat (NL.IMRO.0164.BP01400201);
2. de gemeenteraad te informeren conform
bijgaande brief;
3. het ontwerp bestemmingsplan
Herontwikkelingslocaties Brugstraat en Beekstraat
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te
leggen
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Welbions is van plan om de twee locaties aan de Brugstraat en
Beekstraat te herontwikkelen tot locatie voor woningbouw. De
locatie aan de Beekstraat zal herontwikkeld worden voor 5 drive-in
woningen. Op het perceel aan de Brugstraat zullen 29
appartementen worden gerealiseerd voor de sociale huur.
Deze ontwikkelingen passen niet binnen het geldende
bestemmingsplan Centrum 2013. Om deze reden dient het
bestemmingsplan te worden herzien. Het voorliggende
bestemmingsplan Herontwikkelingslocaties Brugstraat en
Beekstraat voorziet in deze herziening.

Bas van
Wakeren

Datum
2-2-2021
1 week
niet
openbaar

Nr.
B07

Onderwerp
3188205 - Raadssessie
16 febr 2021 doelen en
beleidsindicatoren
pilotbegrotingsprogram
ma's 6,7 en 8

Besluit
Instemmen met de raadsbrief ‘Raadssessie doelen
en beleidsindicatoren 16 februari 2021’.

Publieksvriendelijke samenvatting
In de raadsbrief doet het college een voorzet met mogelijke doelen
en bijbehorende indicatoren voor de pilot-begrotingsprogramma’s:
• 6. Sociaal domein,
• 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid en
• 8. Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en stedelijke vernieuwing
Deze doelen en indicatoren worden met (een afvaardiging van) de
gemeenteraad besproken op 16 februari a.s.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

Inmiddels is ook voor de overige begrotingsprogramma’s gestart
met de uitwerking van de doelen en passende beleidsindicatoren.
De planning is erop gericht om de doelen en beleidsindicatoren
voor alle programma’s in te bedden in de (nieuwe)
Beleidsbegroting 2022-2025. Deze begroting wordt in de 1e helft
van november 2021 in de gemeenteraad behandeld.
2-2-2021
1 week
niet
openbaar

---

3148272 - Bezwaar
tegen
omgevingsvergunning
verbouwing
Korenbloemstraat 11,
21-92 en 35-43

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het verbouwen van de eerste en
tweede verdieping in wonen met zorg aan de Korenbloemstraat in
Hengelo. De commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel
dat de ruimtelijke uitstraling van de aangevraagde activiteit in
vergelijking met het reeds bij recht toegestane gebruik niet
wezenlijk groter is, zodat geen sprake is van strijd met een goede
ruimtelijke ordening. Ook het overige door bezwaarde
aangevoerde leidt niet tot een ander oordeel. De commissie heeft
dan ook geadviseerd om de bezwaren ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit in stand te laten. Het college heeft
overeenkomstig het advies besloten.

Gerard Gerrits

2-2-2021
1 week
niet
openbaar

---

3148160 - Bezwaar
omgevingsvergunning
verbouw
Korenbloemstraat 11

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het verbouwen van de eerste en
tweede verdieping in wonen met zorg aan de Korenbloemstraat in
Hengelo. De commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel
dat de ruimtelijke uitstraling van de aangevraagde activiteit in
vergelijking met het reeds bij recht toegestane gebruik niet
wezenlijk groter is, zodat geen sprake is van strijd met een goede
ruimtelijke ordening. Ook het overige door bezwaarde
aangevoerde leidt niet tot een ander oordeel. De commissie heeft
dan ook geadviseerd om de bezwaren ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit in stand te laten. Het college heeft
overeenkomstig het advies besloten.

Gerard Gerrits
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Datum
2-2-2021
1 week
niet
openbaar

Nr.
---

Onderwerp
3103472 - Bezwaar
tegen beschikking
plaatsing afval

Besluit
het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk
niet-ontvankelijk te verklaren.

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit tot het toepassen
van spoedeisende bestuursdwang en het kostenverhaal in verband
met het verkeerd aanbieden van huishoudelijke afval. De
commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat het college het
bestreden besluit inmiddels heeft ingetrokken. Bezwaarmaker is
per brief gevraagd om aan te geven welk (proces)belang hij nog
heeft bij voortzetting van de procedure. Bezwaarmaker heeft in het
geheel niet gereageerd op deze brief. De commissie is dan ook van
oordeel dat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk moet worden
verklaard, in verband met het ontbreken van procesbelang. Het
college heeft conform dit advies besloten.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

