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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 6 april 2021 
 

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

Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning)  

   

 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

6-4-2021  B01 3222658 - Uitwerking 
aanbevelingen 
Rekenkamerrapport 
'Professionaliseren 
vastgoed binnen de 
gemeente Hengelo' 

1. Deel A van de kadernotitie “Accommodatiebeleid 
Sociaal en Vastgoedkaders” vast te stellen en ter 
informatie aan te bieden aan de raad. 
2. Deel B van de kadernotitie “Accommodatiebeleid 
Sociaal en Vastgoedkaders” vast te stellen onder 
voorbehoud van het vaststellen van de 
kostprijsdekkende huursystematiek en het 
onderhoudsniveau door de raad.  
3. De raad voor te stellen om in te stemmen met 
de kostprijsdekkende huursystematiek zoals 
opgenomen in deel B van de kadernotitie. 
4. De raad voor te stellen om in te stemmen met 
het vaststellen van onderhoudsniveau 3 voor de 
gemeentelijke gebouwen zoals opgenomen in deel 
B van de kadernotitie. 
5. De raad te informeren over de uitvoering van de 
aanbevelingen van de rekenkamer middels 
bijgevoegde document “Aanbevelingen 
rekenkamer” 

In de afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in het 
professionaliseren van het Vastgoedbedrijf, het inzichtelijk maken 
van de gemeentelijke vastgoedportefeuille en de integrale sturing 
hierop. Het vastleggen van de vastgoedkaders is de volgende stap 
in de doorontwikkeling van het Vastgoedbedrijf. Ook vanuit de 
rekenkamer is de aanbeveling gedaan om alle kaders in één 
document vast te leggen. 
Zodoende is dan ook de kadernotitie Accommodatiebeleid Sociaal 
en Vastgoedkaders opgesteld.   
 
Middels deze kadernotitie wordt er uitvoering gegeven aan een 
groot deel van de aanbevelingen van de rekenkamer. Daarnaast 
wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop uitvoering wordt 
gegeven aan alle aanbevelingen van de rekenkamer.  
 
In de kadernotitie zijn twee kaders opgenomen die vastgesteld 
dienen te worden door de raad vanwege hun financiële component. 
Deze kaders hebben betrekking op de kostprijsdekkende 
huursystematiek en het minimale onderhoudsniveau. 
 

Gerard Gerrits 

6-4-2021  B03 3040296 - Actualiseren 
verordening 
leerlingenvervoer 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. De verordening ‘bekostiging leerlingenvervoer 
gemeente Hengelo 2021’  
2. De beleidsregels ‘bekostiging leerlingenvervoer’ 
ter informatie aan de gemeenteraad voor te 
leggen. 

De gemeente is verplicht een regeling vast te stellen op basis 
waarvan ouder(s)/verzorger(s) van een leerling aanspraak kan 
maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vervoer naar speciaal 
onderwijs dat verder weg is dan vier kilometer of in situaties 
waarbij het zelfstandig reizen naar school door een beperking niet 
lukt. De manier om te beoordelen of iemand in aanmerking komt, 

is beschreven in de verordening ‘bekostiging leerlingenvervoer’. 
Door ontwikkelingen in het sociaal domein en specifiek in het 
passend onderwijs, is er de behoefte om de verordening aan te 
passen. De nieuwe verordening geeft meer ruimte om een leerling 
zelfstandig te leren reizen en mogelijkheden om maatwerk te 
bespreken met een ouder(s)/verzorger(s). Er is betere aansluiting 
op de jeugdwet mogelijk, zodat het vervoer van het kind meer 
centraal komt te staan en niet de wetgeving. Bovendien is de 
nieuwe verordening in meer begrijpelijkere taal geschreven.  
 

Claudio 
Bruggink 

6-4-2021  B04 3221752 - 
Ondertekening City 
Deal door ROZ 

Het college besluit: 
1. De City Deal Impact Ondernemen vast te stellen 

Het ROZ wil als onderdeel van de gemeente Hengelo meedoen aan 
de City Deal Impact Ondernemen. Impact Ondernemen gaat om 
vooruitgang, welzijn en het oplossen van maatschappelijke 
problemen, in plaats van winstmaximalisatie als doel op zich De 

Mariska ten 
Heuw 
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verschillende partijen die te City Deal tekenen spreken af om 
samen te werken aan duurzaam, circulair, maatschappelijk en 
inclusief ondernemen en dat voor ondernemers te 
vergemakkelijken. Dit doen ze door kennis met elkaar te delen en 
van elkaar te leren. De partijen die de deal al hebben getekend of 
binnenkort gaan tekenen zijn overheden, kennisinstellingen, 
intermediairs, financiers, adviesbureaus, en ondernemers. Het ROZ 
zet zich nu ook al in voor het bevorderen van impact (of sociaal) 
ondernemen. Wethouder ten Heuw gaat namens het ROZ de City 
Deal tekenen en daarna wordt het ROZ als intermediair 
opgenomen bij de deelnemende partners.  
 

6-4-2021  B05 3212509 - Inburgering 
bestedingsvoorstel 
2021 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de besteding van de 
middelen inburgering in 2021 voor personele inzet 
SMS, regionale samenwerking, voorbereiden van 
het nieuwe stelsel, voor de huidige groep 
inburgeraars en de subsidie aan Wijkracht, conform 

het voorstel.  
2. Dit bij de eerstvolgende verzamelwijziging van 
de Beleidsbegroting aan de gemeenteraad voor te 
stellen. 
 

 De gemeente Hengelo bereidt zich voor op de nieuwe wet 
inburgering die ingaat in 2022. Dat gebeurt door ontwikkeling van 
nieuwe onderdelen, testen en door medewerkers te trainen.  
Inburgeraars die dit jaar beginnen kunnen daardoor al profiteren 
van een intensiever begeleiding en ondersteuning.  

Mariska ten 
Heuw 

6-4-2021  B07 3223514 - Renovatie 
voetbalvelden 5 en 6 
FC Twente 

Het college besluit:  
1. €35.000,- aan FC Twente bij te dragen voor de 
renovatie van natuurgrasvelden 5 en 6 op 
sportpark Veldwijk. 
2. Deze €35.000,- te dekken vanuit de reserve 
natuurgrasvelden. 

FC Twente huurt zes voetbalvelden op sportpark Veldwijk van de 
Gemeente Hengelo. FC Twente is zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud. De velden 5 en 6 voldoen niet meer aan de eisen en 
FC Twente gaat deze velden renoveren. FC Twente vraagt om een 
gemeentelijke bijdrage aan deze renovatie.  Op basis van de 
huidige onderhoudsverantwoordelijkheid zou de gemeente een 
klein deel moeten bijdragen. Als in 2023 de gehele 
voetbalacademie naar Hengelo verhuist zal de gemeente een 
grotere onderhoudsverantwoordelijkheid krijgen voor de velden. 
Vooruitlopend op deze grotere onderhoudsverantwoordelijkheid 
wordt door de gemeente vast geïnvesteerd in de renovatie van 
veld 5. 
 

Claudio 
Bruggink 

6-4-2021  B08 3223305 - 
Kwijtschelding huur 
sportaccommodaties 
okt-dec 2020 (TVS2) 

Het college besluit: 
1. voor de periode oktober t/m december de 
gebruik gebonden verhuur van 
sportaccommodaties door 
amateursportorganisaties voor 100% kwijt te 
schelden 
2. voor de periode oktober t/m december de niet 
gebruik gebonden verhuur van 
sportaccommodaties door 
amateursportorganisaties voor 45% kwijt te 
schelden 
3. amateursportorganisaties hierover te informeren 

via bijgevoegde brief. 
 

Vanwege de coronamaatregelen kon de sport grotendeels geen 
doorgang vinden in de afgelopen maanden. Gemeentelijke 
sportaccommodaties werden veel minder verhuurd. Hiervoor 
worden gemeenten direct en sportverenigingen indirect 
gecompenseerd vanuit het rijk middels de TVS regeling 
(tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties). Voor de 
periode oktober - december 2020 is de TVS2 van toepassing. Deze 
kan door verhuurders worden aangevraagd nadat de huren van 
sportverenigingen zijn kwijtgescholden in deze periode. Via deze 
zaak scheldt het college de huren van amateursportverenigingen 
deels kwijt voor de periode okt-dec 2020 

Claudio 
Bruggink 
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30-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B01 3219495 - Uitwerking 
motie 'Vergroening' 

De uitwerking van de motie ‘Vergroening’ aan de 
gemeenteraad aan te bieden middels bijgevoegde 
brief met bijlage. 

Op 4 november 2020 heeft de gemeenteraad de motie 
‘Vergroening’ aangenomen. 
De gemeenteraad wil graag van het college van burgemeester en 
wethouders horen hoeveel groen er in deze collegeperiode bij is 
gekomen (of nog bij gaat komen).  
De raad vindt het belangrijk dat er meer groen komt. Het college is 
het daarmee eens en heeft een overzicht gemaakt van de 
uitbreidingen. Dit overzicht wordt nu met een brief aan de 
gemeenteraad aangeboden. In april of mei gaat het college verder 
met de raadsleden in gesprek over de mogelijkheden om Hengelo 
nog meer te vergroenen. 

Mariska ten 
Heuw 

30-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B04 3213569 - Aankoop 
voorstudies Holtrop 

Het college besluit: 
Over te gaan op de aankoop van 10 werken 
genaamd “voorstudies mozaïeken R. Holtrop” 

In juli 2020 is wethouder Van Wakeren benaderd door kunsthandel 
Kuipers uit Enschede. De kunsthandel beschikt over de 
nalatenschap van de Deldense kunstenaar R. (Riemko) Holtrop. 
Aan de gevel van het oude stadhuis zijn tegelmozaïeken verwerkt 
die ontworpen zijn door deze kunstenaar. De aangeboden 10 
unieke kunstwerken zijn voorstudies van de mozaïeken, bestaande 
uit een tekening en modellen in reliëf. Het college heeft besloten 

akkoord te gaan met de aankoop van 10 kunstwerken en de 
aanschaf van lijsten voor 5 van de 10 kunstwerken.  Het totaal 
investeringsbedrag voor de 10 werken inclusief lijstwerk wordt 
geschat op € 3.595.  
 

Bas van 
Wakeren 

30-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3202154 - Bezwaar 
tegen besluit 
bestuursdwang afval,  

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

Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde last onder 
bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal. 
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in 
geschil is dat bezwaarmaker een overtreding heeft begaan door 
het onjuist aanbieden van huishoudelijk restafval. Het college was 
bevoegd hiertegen handhavend op te treden. De commissie is van 
oordeel dat het bestreden besluit terecht en op goede gronden is 
genomen en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

30-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3200094 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 

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

Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde last onder 
bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal. 
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat 
bezwaarmaker een overtreding heeft begaan door het onjuist 
aanbieden van huishoudelijk restafval. Het college was bevoegd 
hiertegen handhavend op te treden. De commissie is van oordeel 
dat het bestreden besluit terecht en op goede gronden is genomen 
en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het college 
heeft conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

30-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3195026 - Bezwaar 
tegen besluit 
bestuursdwang afval 

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

Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde last onder 
bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal. 
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in 
geschil is dat bezwaarmaker een overtreding heeft begaan door 
het onjuist aanbieden van huishoudelijk restafval. Het college was 
bevoegd hiertegen handhavend op te treden. De commissie is van 

Bas van 
Wakeren 
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oordeel dat het bestreden besluit terecht en op goede gronden is 
genomen en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
 

30-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3189680 - Bezwaar 
tegen bestuursdwang 
afvaldump  

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

Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde last onder 
bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal. 
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in 
geschil is dat bezwaarmaker een overtreding heeft begaan door 
het onjuist aanbieden van huishoudelijk restafval. Het college was 
bevoegd hiertegen handhavend op te treden. De commissie is van 
oordeel dat het bestreden besluit terecht en op goede gronden is 
genomen en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het 
college heeft conform dit advies besloten.  
 

Bas van 
Wakeren 

30-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3188822 - Bezwaar 
tegen besluit 
bestuursdwang afval 

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

Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde last onder 
bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal. 
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in 
geschil is dat bezwaarmaker een overtreding heeft begaan door 
het onjuist aanbieden van huishoudelijk restafval. Het college was 
bevoegd hiertegen handhavend op te treden. De commissie is van 
oordeel dat het bestreden besluit terecht en op goede gronden is 
genomen en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het 
college heeft conform dit advies besloten.  
 

Bas van 
Wakeren 

30-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3187927 - Bezwaar 
tegen besluit niet 
honoreren aanvraag 
tegemoetkoming in 
planschade 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarde is het niet eens met het afwijzen van verzoek om 
afwijzing van een planschadeverzoek. De commissie voor de 
bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaar ongegrond te 
verklaren. De commissie is van oordeel dat er sprake is van 
voorzienbaarheid, zodat het verzoek op juiste gronden is 
afgewezen. Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

30-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3187173 - Bezwaar 
tegen beschikking 
afvaldump  

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

Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde last onder 
bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal. 
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in 
geschil is dat bezwaarmaker een overtreding heeft begaan door 
het onjuist aanbieden van huishoudelijk restafval. Het college was 
bevoegd hiertegen handhavend op te treden. De commissie is van 
oordeel dat het bestreden besluit terecht en op goede gronden is 
genomen en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

30-3-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3186445 - Bezwaar 
tegen afwijzen 
handhavingsverzoek 
Paul Pelllastraat 148 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarden zijn het niet eens met het afwijzen van een 
handhavingsverzoek. De commissie voor de bezwaarschriften is 
van oordeel dat het bezwaar ongegrond verklaard moet worden, 
omdat het bouwwerk terecht als vergunningsvrij is aangemerkt, 
zodat het verzoek om handhaving daartegen terecht is afgewezen. 
Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 

Sander 
Schelberg 

 
 
Aldus vastgesteld,  
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