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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 9 maart 2021 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Gerrits, Van Wakeren, Ten Heuw, Bruggink (wethouders),  

Eshuis (gemeentesecretaris), Van den Reek (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning)  

   

 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

9-3-2021  A01 3197546 - GR 
Gezondheid en 
Regeling 
Recreatieschap Twente 

Het college besluit: 
1. Onder voorbehoud van toestemming van de 
gemeenteraad,   
(a.) op te richten de bedrijfsvoeringsorganisatie 
Recreatieschap Twente, overeenkomstig de bij dit 
besluit gevoegde regeling (bijlage1); 
(b.) de Regeling Regio Twente in zijn geheel te 
wijzigen in de Gemeenschappelijke regeling 
Gezondheid, overeenkomstig de bij dit besluit 
gevoegde regeling (bijlage 2). 
 
2. De toelichtende brief aan de gemeenteraad te 
versturen.  
 
3. De gemeenteraad voor te stellen toestemming 
te verlenen om: 
(a.) op te richten de bedrijfsvoeringsorganisatie 
Recreatieschap Twente, overeenkomstig de bij dit 
besluit gevoegde regeling (bijlage1); 
(b.) de Regeling Regio Twente in zijn geheel te 
wijzigen in de Gemeenschappelijke regeling 
Gezondheid, overeenkomstig de bij dit besluit 
gevoegde regeling (bijlage 2). 
 

De Gemeenschappelijk Regeling Regio Twente wordt ontvlochten. 
Hiervoor in de plaats wordt de Stichting Twente Board opgericht 
(sociaal Economische Structuurversterking). Voor de achterblijven 
de taken wordt (indien de colleges en gemeenteraden van de 
regiogemeenten daar toestemming voor geven) de 
bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente opgericht en 
wordt de Regeling Regio Twente in zijn geheel gewijzigd in de 
Gemeenschappelijke regeling Gezondheid.  

Claudio 
Bruggink 

9-3-2021  B03 3195702 - 
Raadsvragen over 
Boekelosebrug 

Het college besluit:  
de vragen van raadslid Janssen over de 
Boekelosebrug te beantwoorden met de 

bijgevoegde brief  
 

Raadslid Janssen heeft vragen gesteld over de Boekelosebrug. In 
de bijgevoegde brief wordt op deze vragen een antwoord gegeven. 

Mariska ten 
Heuw 

9-3-2021  B04 3206751 - Zienswijze 
herziening Luchtruim 

Het college besluit: 
In te stemmen met zienswijze provincie Overijssel 
en gemeenten op de ontwerp-Voorkeursbeslissing 
Luchtruimherziening van 13 januari 2021. 

Het Rijk heeft op 13 januari van dit jaar een ontwerp 
voorkeursbeslissing Luchtruimherziening gepubliceerd. Met deze 
luchtruimherziening wil het Rijk het vliegverkeer duurzamer maken 
met zo weinig mogelijk overlast voor mens en natuur. In deze 
herziening worden allerlei maatregelen genoemd die hieraan 
kunnen bijdragen. Door bijvoorbeeld vliegtuigen sneller te laten 
stijgen en dalen kan veel overlast en uitstoot van schadelijke 
gassen voorkomen worden. De provincie Overijssel en een aantal 
Overijsselse gemeenten, waaronder Hengelo, hebben gezamenlijk 
een zienswijze opgesteld als reactie op deze voorkeursbeslissing. 
Zij vinden onder andere dat gemeenten, betrokken partijen en 
burgers beter betrokken moeten worden bij het vervolgtraject.  In 

Gerard Gerrits 
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2023 hoopt het Rijk een werkprogramma met maatregelen klaar te 
hebben. 
 

9-3-2021  B05 3196252 - 
Raadsvragen over 
voorgenomen vertrek 
FC Twente naar Het 
Diekman 

Het college besluit de raadsvragen te 
beantwoorden via bijgevoegde antwoordbrief 

Het raadslid L. Janssen heeft vragen gesteld naar aanleiding van 
het nieuws over de intentieverklaring die is getekend tussen de 
gemeente Enschede en FC Twente om een verplaatsing van het 
eerste elftal van sportpark Veldwijk naar het Diekman te 
onderzoeken. Tegelijkertijd tekent de gemeente Hengelo een 
intentieverklaring met de voetbalacademie FC Twente / Heracles 
om de volledige voetbalacademie te huisvesten op sportpark 
Veldwijk in Hengelo.  
 

Claudio 
Bruggink 

9-3-2021  B06 3200437 - 
Raadsvragen over 
brandmail voorzitter 
KHN Hengelo over 
drugshandel 
 

Het college besluit:  
De raadsvragen over drugshandel in Hengelo van 
Lid Janssen per brief te beantwoorden. 

Lid Janssen heeft schriftelijke vragen gesteld over de drugshandel 
in Hengelo. Het college heeft de brief beantwoord.  

Sander 
Schelberg 

9-3-2021  B07 3199554 - 
Raadsvragen over 
situatie Warmtenet in 
Hengelo 
 

Het college besluit: 
de raadsvragen van gemeenteraadslid Janssen 
over situatie Warmtenet in Hengelo schriftelijk te 
beantwoorden.  

Het college heeft besloten om de raadsvragen van 
gemeenteraadslid Janssen over situatie Warmtenet in Hengelo 
schriftelijk te beantwoorden.  

Claudio 
Bruggink 

9-3-2021  B08 3193241 - 
Raadsvragen over 
krakers 
Langelermaatweg 
 

De raadsvragen inzake krakers Langelermaatweg 
te beantwoorden middels bijgaande brief. 

Het college heeft de vragen van de VVD fractie over krakers aan de 
Langelermaatweg beantwoord met een brief. Er wordt overwogen, 
waar mogelijk, handhavend op te treden.  

Sander 
Schelberg 

9-3-2021  B10 3210205 - Toezending 
onderzoek RIGO naar 
betaalbaarheid en 
beschikbaarheid 
woningen 

 

in te stemmen met de brief aan de gemeenteraad In de raadsvergadering van 3 maart heeft de wethouden 
toegezegd het rapport dat door RIGO is opgesteld inzake 
betaalbaarheid en beschikbaarheid aan de raad toe te zenden 

Bas van 
Wakeren 

2-3-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A04 3198916 - 
Retailanalyse 

1. Kennis te nemen van het rapport ‘Analyse 
retailstructuur Hengelo’.  
2. De gemeenteraad per brief te informeren over 
het rapport ‘Analyse retailstructuur Hengelo’. 

De gemeente heeft een analyse laten uitvoeren van de 
retailstructuur in Hengelo.  Uit de retailanalyse blijkt dat we de 
komende periode kunnen vasthouden aan de basiskeuzes en 
beleidsopgaven in het retailbeleid en de koersdocumenten voor de 
binnenstad en Hart van Zuid. Uit de analyse vloeit een aantal 
thema’s voort die binnen de beleidskaders komende tijd nader 
uitgewerkt worden. Hiermee wil het college de retailstructuur van 
Hengelo toekomstbestendig krijgen en houden.  

Gerard Gerrits 

2-3-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A05 3206704 - Vervolg 
Beleidsregels TONK 
(3199773) 

Het college besluit: 
1. Het besluit van 23 februari 2021, te weten 
“Beleidsregels TONK” (3199773) in te trekken  
2. De beleidsregels Tonk vast te stellen rekening 
houdende met de in in de bijlage opgenomen 
financiële paragraaf.  
3. Het bijgevoegde communicatieplan vast te 

Het college van B&W heeft op 23 februari 2021 de beleidsregels 
Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) 
vastgesteld. Het TONK loket is op 1 maart 2021 open gegaan.  
 
Door de coronamaatregelen hebben sommige huishoudens te 
maken met een inkomensterugval. Hierdoor ontstaan problemen 
met de betaling van de woonlasten. Deze problemen kunnen niet 

Mariska ten 
Heuw 
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stellen. 
4. Het bedrag van € 250 met terugwerkende kracht 
te verhogen als de vergoeding van het rijk, de 
mate van gebruik en/of de door klanten 
aangetoonde bijzonder kosten daar aanleiding toe 
geven. 
5. Het Tonkloket met ingang van 1 maart 2021 te 
openen. 
6. De raad te informeren via de actieve 
informatieplicht tijdens de raad van 3 maart 
aanstaande, en een op te stellen raadsbrief danwel 
via het raadsvoorstel horende bij de 
begrotingswijziging. 
7. Op het moment dat meer duidelijkheid ontstaat 
over de hoogte van de vergoeding van het rijk een 
begrotingswijziging aan de raad voor te leggen. 
8. Af te zien van inspraak wegens spoedeisendheid. 

worden opgelost door de huurtoeslag of door de eerder genomen 
steunmaatregelen. 
Met de beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK) geeft de gemeente een bijdrage in de woonlasten voor de 
periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 van € 250 per 
maand. De voorwaarden om deze bijdrage te krijgen zijn:  
- het gezinsinkomen is in januari 2021 tenminste 30% lager dan 
een maandinkomen in 2020; 
- Geen geld op betaal-/ spaarrekeningen, contant, 
waardepapieren, digitaal geld zoals bitcoins hebben, hoger dan de 
vermogensvrijlating van de bijstand (€ 12.590 voor een echtpaar, 
€ 6.295 voor een alleenstaande): 
- Woonlasten hebben van een eigen woning of huurwoning in de 
vrije sector.  
Informatie over het aanvragen staat op de website: 
www.hengelo.nl  
Naast deze bijdrage komt de gemeente ook met een aanbod van 
schuldhulpverlening en met een aanbod om via omscholings- en 
re-integratiemogelijkheden de positie op de arbeidsmarkt te 
verbeteren. 
 

2-3-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B03 3172403 - Bezwaar 
namens 5 bedrijven 
tegen de verhoging 
van het havengeld ogv 
Havengeldverordening 
2021 

De gemeenteraad voor te stellen: 
het ingediende bezwaar tegen de 
Havengeldenverordening en de tegen de daarop te 
baseren legesheffingen, conform het advies van de 
bezwaarschriftencommissie, kennelijk niet-
ontvankelijk te verklaren en het bezwaar ter 
behandeling door te zenden naar het GBTwente 
voor zover het gericht is tegen op de 
Havenverordening te baseren legesheffing. 

Bezwaarden zijn het niet eens met het afschaffen van 
abonnementen in de Havengeldenverordening. Tegen een 
verordening staat geen bezwaar open. Tegen de op de verordening 
gebaseerde leges staat pas bezwaar open zodra zij zijn opgelegd. 
Deze bezwaren moeten behandeld worden door GBTwente omdat 
de bevoegdheid tot het heffen van leges is gedelegeerd. Het 
college heeft eerder wel de bereidheid uitgesproken om in gesprek 
gaan om gezamenlijk te kijken waar er nog mogelijkheden zijn om 
tegemoet te komen aan de bezwaren van het afschaffen van de 
abonnementen. Dit doet evenwel niet af aan de inwerkingtreding 
van de bestreden verordening en de mogelijkheden voor 
rechtsbescherming. De niet-ontvankelijkverklaring vloeit dwingend 
voort uit het feit dat tegen het bestreden besluit geen bezwaar 
open staat. 
  

Mariska ten 
Heuw 

 
 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


