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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 16 februari 2021 
 

 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. 

16-2-2021 B02 3174509 - 
Informerende brief aan 
de Raad over een 
ingreep in de 
hoofdgroenstructuur. 

Het college besluit: 
In te stemmen met de brief aan de leden van de 
gemeenteraad over een ingreep in de 
hoofdgroenstructuur. 

Bij  de aanleg van een uitrit zijn lichte graafwerkzaamheden 
verricht binnen de kroonprotectie van een boom. Hierdoor is er 
geen sprake van een lichte ingreep in de hoofdgroenstructuur 
maar een ingreep die aan de gemeenteraad moet worden 
voorgelegd. Als compensatie wordt er 150 m2 grijs 
getransformeerd naar groen. Hiervoor wordt een plantvak 
aangelegd ter hoogte van de Beckumerstraat 15. 
 

Mariska ten 
Heuw 

16-2-2021 B03 3191139 - Vernieuwen 
aanwijzingsbesluit 
toezicht kinderopvang 

Het college besluit: 
1. De DPG Regio Twente aan te wijzen als 
toezichthouder, bedoeld in artikel 1.61 van de Wet 
Kinderopvang en artikel 58r Wet publieke 
gezondheid. 
 
2. De DPG Regio Twente te machtigen om 
medewerkers in dienst van de Regio Twente aan te 
wijzen als toezichthouder om onder zijn 
verantwoordelijkheid en in zijn plaats als 
toezichthouder op te treden in de zin van de Wet 
Kinderopvang. 

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van de Regio Twente is 
op 17 januari 2017 door het college aangewezen als 
toezichthouder kinderopvang. Dit omdat de gemeente de wettelijke 
plicht heeft om toezicht en handhaving uit te voeren op basis van 
de Wet kinderopvang.  
 
Met de inwerkingtreding van tijdelijke wet maatregelen covid-19 
(hierna: Twm) zijn aan de Wet publieke gezondheid (hierna: Wpg) 
een aantal artikelen toegevoegd, waaronder een artikel die 
betrekking heeft op de kinderopvang (artikel 58r Wpg). Echter, bij 
de inwerkingtreding is niet tegelijkertijd een wijziging  aangebracht 
in artikel 1.61 Wet kinderopvang (hierna: Wko). Het toezicht op 
grond van artikel 58r, lid 5 Wpg is niet toegevoegd aan art. 1.61 
Wko. Daardoor ontstaat er uiteindelijk een hiaat in de 
bevoegdheden van de toezichthouder. 
 
Daarom is het van belang om het huidige aanwijzingsbesluit te 
vernieuwen en de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) Regio 
Twente, mevrouw S. Dinsbach, aan te wijzen als toezichthouder 

zoals bedoeld in art. 1.61 Wko en art. 58r Wpg. Door het 
aanwijzen van een toezichthouder voor de controle van artikel 58r 
Wpg  kan het college ook handhavend optreden tegen 
overtredingen van dat artikel. De DPG mag deze bevoegdheid 
ondermandateren naar de toezichthouders kinderopvang. 
 

Claudio 
Bruggink 

16-2-2021 B04 3171441 - 
Overeenkomst 
Hoorplicht per januari 
2021 

Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met de 
samenwerkingsovereenkomst van de GGD Twente 
met betrekking tot de uitvoering van de hoorplicht 
in de Wet verplichte GGZ. 
2. de dekking hiervoor te halen uit de 
Rijksmiddelen voor de Wvggz (66101008.380809) 
3. de burgemeester de overeenkomst te laten 

GGD Twente voert vanaf 2020 voor de gemeente Hengelo de 
hoorplicht binnen de Wvggz uit.  
In de BC Publieke Gezondheid van 9 december 2020 is besloten 
dat GGD Twente de hoorplicht ook na 1 januari 2021 blijft 
uitvoeren voor alle Twentse gemeenten (behalve Hellendoorn). 
Voor het vervolg van de samenwerking is een nieuwe 
overeenkomst gemaakt. GGD Twente heeft ons verzocht om deze 
te ondertekenen en retour te sturen. 

Bas van 
Wakeren 
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tekenen namens de gemeente Hengelo. 
4. de ondertekende overeenkomst retour te sturen 
naar GGD Twente. 
 

16-2-2021 B05 3192860 - Mandaat 
Manifest 
verkeerkeersveiligheid 

Het college besluit: 
in te stemmen met het ondertekenen van het 
Manifest Verkeersveiligheid Overijssel 2021-2024. 

Het wordt steeds moeilijker om alleen met bestaand beleid het 
aantal ongevallen en slachtoffers verder terug te dringen. Daarom 
wordt er aan een Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 
(SPV2030) gewerkt waar proactief en integraal wordt ingezet op 
een verbetering van de verkeersveiligheid. Inzet van diverse 
partijen en op diverse fronten is nodig om ervoor te zorgen dat 
iedereen in Overijssel elke dag weer veilig thuiskomt! Het manifest 
“Iedereen in Overijssel elke dag weer veilig thuis!” moet hier een 
belangrijke bijdrage aan leveren.  
 

Gerard Gerrits 

16-2-2021 B08 3196536 - 
Beantwoording 
raadsvragen van D66 
verduurzamen 
woningen in Hengelo 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van D66 over verduurzamen van 
woningen in Hengelo door middel van bijgaande 
brief te beantwoorden. 

Het college beantwoordt vragen van D66 over het verduurzamen 
van woningen in Hengelo met een brief. 

Claudio 
Bruggink 

16-2-2021 B09 3192701 - Oplossen 
wateroverlast 
Beverfeurde 

Het college besluit: 
1. Een krediet van € 70.000,-- beschikbaar te 
stellen voor het oplossen/verminderen van de 
wateroverlast bij de Beverfeurde; 
2. Dit krediet te dekken middels de voorziening 
riolering. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-
2022 is hier rekening mee gehouden. 

In juni 2020 is er in korte tijd heel veel regen gevallen. Dat heeft 
op een aantal plekken wateroverlast veroorzaakt, onder andere 
aan de Beverfeurde. Uit navraag blijkt dat wateroverlast hier veel 
vaker voorkomt, ook bij minder hevige buien. 
Teneinde wateroverlast te voorkomen of te verminderen wordt 
voorgesteld om de riolering plaatselijk te verruimen. Ook worden 
meer straatkolken geplaatst om het regenwater sneller te kunnen 
afvoeren. 
 

Mariska ten 
Heuw 

16-2-2021 B10 3188419 - 
Raadsvragen over 
nieuwe havenbelasting 

Het college besluit: 
de raadsvragen van de PVV over de nieuwe 
havenbelasting aan de hand van bijgevoegde brief 
te beantwoorden 
 

Door de PVV fractie zijn vragen gesteld over de nieuwe 
Havengeldverordening, de bijbehorende tarieven en de afschaffing 
de abonnementen voor de haven van Hengelo.  

Mariska ten 
Heuw 

9-2-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A01 3156930 - Vaststelling 
woonagenda 2021-
2030 

het college besluit de raad voor te stellen: 
 
A 
 
1. In te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen zoals opgenomen in de “Nota 
behandeling Zienswijzen woonagenda 2021-2030”, 
dat deel uitmaakt van dit besluit; 
2. In de ontwerp-woonagenda 2021-2030 de 
wijzigingen aan te brengen zoals opgenomen in de 
“staat van wijzigingen”, dat deel uitmaakt van dit 
besluit; 
3. De woonagenda 2021-2030 (met 
identificatienummer NL.IMRO.0164.SV0008-0301) 
vast te stellen als partiële herziening van de 
woonvisie 2016-2026, pagina 24 en verder (met 

Met de Woonagenda 2021-2030 geeft de gemeente richting aan 
het woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar. De huidige 
situatie op de woningmarkt vraagt om een aanpassing van de 
Woonvisie 2016-2026. De focus voor woningbouw blijft op de 
prioritaire gebieden Binnenstad en Hart van Zuid, maar er ontstaat 
meer ruimte voor andere initiatieven, mits deze goed bijdragen 
aan de gewenste ontwikkeling van de stad. 

Bas van 
Wakeren 
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identificatienummer NL.IMRO.0164.SV0004-0301);  
 
B 
Na vaststelling van de woonagenda 2021-2030 de 
indiener van de zienswijzen op de hoogte te 
brengen van het besluit van de raad. 
 

9-2-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A02 3192020 - 
Afwegingskader 
woningbouw 

1. wegingsfactoren toe te kennen aan het 
afwegingskader voor nieuwe 
woningbouwinitiatieven; 
2. het 'afwegingskader voor nieuwe 
woningbouwinitiatieven' voorlopig vast te stellen 
als toetsingskader voor woningbouwinitiatieven 
met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 
2° en sub 3° van de Wabo; 
3. het 'afwegingskader voor nieuwe 
woningbouwinitiatieven' voorlopig vast te stellen 
als toetsingskader voor woningbouwinitiatieven 

met toepassing van  artikel 4 van bijlage II van het 
Bor; 
4. bij een ongewijzigd raadsbesluit inzake de 
woonagenda (zaaknummer 3157181) wordt dit 
besluit definitief. 
 

Nieuwe plannen voor woningen worden getoetst aan het 
afwegingskader voor nieuwe woningbouwinitiatieven. Op dit 
moment wordt gewerkt aan het bijstellen van het woonbeleid. De 
woonagenda 2021-2030 voorziet in deze aanpassing van het 
woonbeleid en is gereed voor vaststelling door de gemeenteraad. 
In algemene zin ontstaat er meer ruimte voor nieuwe initiatieven. 
Dit vraagt om een aanpassing van het afwegingskader. Het college 
heeft deze aanpassing nu vastgesteld.  

Bas van 
Wakeren 

9-2-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B20 3189537 - Raadsbrief 
over verkoopproces 
pand Van Alphenstraat 
13 
 

Het college besluit: 
De gemeenteraad te informeren over het 
verkoopproces van de Van Alphenstraat 13 

De gemeenteraad wordt met een brief geïnformeerd over het 
verkoopproces van de Van Alphenstraat 13 

Gerard Gerrits 

 
 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


