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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 22 juni 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. 

22-6-2021  A02 3257309 - Inkoop 
aanbesteding 
Woolderesweg 

Het college besluit: 
Af te wijken van het inkoopbeleid door de opdracht 
1-op-1 te gunnen aan Strukton Civiel uit Oldenzaal  

De gemeente Hengelo gaat de Woolderesweg veiliger inrichten en 
de raad heeft daar krediet voor beschikbaar gesteld. De 
uitdrukkelijke wens is de uitvoering in de zomervakantie 2021 
plaats te laten vinden. Er is beperkte tijd beschikbaar. De 
aannemer Strukton heeft reeds een contract met gemeente 
Hengelo tav het asfaltonderhoud en is bereid onder dezelfde 
voorwaarden dit werk uit te voeren.  
 

Gerard Gerrits 

22-6-2021  B01 3251867 - Visie bodem 

en ondergrond 

De raad voor te stellen de visie bodem en 

ondergrond vast te stellen 

 Het wordt steeds duidelijker dat bodem en ondergrond onmisbaar 

zijn om een aantal grote maatschappelijke opgaven te realiseren. 
Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie en verbeteren van 
biodiversiteit. De visie geeft niet zozeer harde kaders aan, maar 
beschrijft onze gemeentelijke uitgangspunten, waar kansen en 
knelpunten liggen en op hoofdlijn welke acties daaruit voort 
kunnen vloeien. Door bodem en ondergrond vanaf het begin bij 
allerlei stedelijke ontwikkelingsprocessen te betrekken kunnen hun 
kwaliteiten beter worden ingezet. Alles met als doel om bodem en 
ondergrond te beschermen en tegelijkertijd op een duurzame 
manier in te zetten voor de realisatie van maatschappelijke 
opgaven.    
   
De visie is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Almelo 
en Enschede. Processen in bodem en ondergrond houden zich 
immers niet aan gemeentegrenzen. Dit betekent niet dat er één 
visie voor alle drie gemeenten is. Een deel is vrijwel identiek en 
waar nodig is er maatwerk per gemeente. Deze samenwerking 
tussen drie gemeenten is een redelijk unieke situatie. 
   
Als vervolg komt er, ook deels in samenwerking met de andere 
gemeenten, een werkprogramma, waar concrete acties in 
beschreven worden.   
 

Claudio 

Bruggink 

22-6-2021  B03 3258413 - GR 
gezondheid en BVO 
Recreatie 

Het college besluit: 
1. Op te richten de bedrijfsvoeringsorganisatie 
Recreatieschap Twente, en daartoe de bij dit 
besluit gevoegde regeling (bijlage1) vast te stellen 
en aan te gaan; 
2. De Regeling Regio Twente in zijn geheel te 
wijzigen in de Gemeenschappelijke regeling 
Gezondheid, overeenkomstig de bij dit besluit 
gevoegde regeling (bijlage 2); 

De gemeenteraad heeft het college op 14 april toestemming 
gegeven om met de 14 regiogemeenten de Gemeenschappelijke 
Regeling Gezondheid en de bedrijfsvoeringsorganisatie 
Recreatieschap Twente op te richten. Met dit besluit is dat 
geformaliseerd.   

Claudio 
Bruggink 
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22-6-2021  B04 3258700 - Aanwijzen 
AB- lid en plv AB-lid GR 
Gezondheid 

Het college besluit: 
Aan te wijzen als resp. lid en plaatsvervangend lid 
van het (op te richten) Algemeen Bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid: 
• Wethouder Claudio Bruggink (lid) 
• Wethouder Bas van Wakeren (plaatsvervangend 
lid) 
 

Naar verwachting wordt in juli 2021 de Gemeenschappelijke 
Regeling Gezondheid opgericht. Daarvoor wordt een Algemeen 
Bestuur aangesteld. Vanuit Hengelo heeft het college twee 
wethouders aangewezen als lid en plaatsvervangend lid voor dit 
bestuur.  

Claudio 
Bruggink 

22-6-2021  B05 3256430 - Advies 
inzake 
stimuleringsregeling 
BKV ter besluitvorming 
aan College voorleggen 

Het college besluit: 
1. Het advies van de commissie Beeldende Kunst 
en Vormgeving te volgen en het beschikbare 
budget te verdelen zoals geadviseerd. 
2. De bedragen ten laste brengen van de post 
subsidie aanjaagbudget Beeldende Kunst en 
Vormgeving 2021. 
3. De raad via bijgevoegde brief informeren over 
het besluit. 
4. De uitvoering van deze beslissing op te dragen 

aan de sectormanager Sociaal. 
 

De adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving heeft in het 
kader van de stimuleringsregeling BKV 12 aanvragen beoordeeld.  
De commissie heeft het college geadviseerd 9 aanvragen te 
honoreren en de bijbehorende subsidie te verlenen. Het college 
heeft het advies integraal overgenomen. 

Bas van 
Wakeren 

22-6-2021  B06 3251840 - 
Overeenkomst 
financiële afspraken 
Dr. 
Schaepmanstichting 

Het college besluit: 
Instemmen met het aangaan van de overeenkomst 
met de Dr Schaepmanstichting en het verzenden 
van de brief. 

In december 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een de 
ontwikkelingen rondom het onderwijs en de samenwerking tussen 
Primato en de Schaepmanstichting. Om dit vorm te geven heeft de 
gemeenteraad een bedrag beschikbaar gesteld. Deze 
overeenkomst regelt tussen de Schaepman en de gemeente op 
welke wijze over dit bedrag kan worden beschikt. 
 

Claudio 
Bruggink 

22-6-2021  B08 3254043 - MKB 
Lastenscan 2021 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de inkomende brief van 
MKB Twente met MKB Lastenscan 2021.  
2. Bijgaande antwoordbrief aan MKB Twente te 
sturen en hierbij het bestuur van MKB Twente uit 
te nodigen voor een bestuurlijk overleg in de 
tweede helft van 2021. 
 

MKB Twente beoogt de effecten van de coronacrisis voor MKB 
ondernemingen in Twente zo gering mogelijk te maken. MKB 
Twente wil daartoe graag inzicht krijgen in reeds genomen en 
mogelijk nog te nemen aanvullende maatregelen vanuit de 
gemeente om de effecten van de coronacrisis voor MKB 
ondernemers zoveel mogelijk te dempen. Graag gaat het college 
van gemeente Hengelo met het bestuur van MKB Twente in 
gesprek om de situatie rondom de coronacrisis in relatie tot MKB 
ondernemers in Hengelo te bespreken. 
 

Gerard Gerrits 

22-6-2021  B10 3253618 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Parapluplan Gasleiding 
omgeving 

Boldershoekweg-
Boekeloseweg 

Het college besluit: 
A. 
dat conform de mer-beoordeling in de 
voorbereiding op het bestemmingsplan Parapluplan 

Gasleiding omgeving Boldershoekweg-
Boekeloseweg geen mileueffectrapport behoeft te 
worden opgesteld. 
 
B. 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Parapluplan Gasleiding (met 
identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0150-0201, 
getekend op de ondergrond 

Voor elk besluit of plan (in dit geval ontwerp bestemmingsplan) dat 
nadelige milieugevolgen kan hebben moet een toets (vormvrije 
m.e.r.-beoordeling) worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Uit de voor dit 

ontwerpbestemmingsplan uitgevoerde toets blijkt dat vanwege de 
aard en omvang van de milieueffecten van dit project geen 
milieueffectrapportage opgesteld behoeft te worden. 
Het doel van dit ontwerp bestemmingsplan is het mogelijk maken 
van een nieuwe hogedruk aardgastransportleiding tussen een 
bestaande gasleiding aan de zuidzijde van het bedrijventerrein 
Twentekanaal (ter plaatse op het grondgebied van de gemeente 
Enschede) en een nieuw aan te leggen gasontvangstation op het 
terrein van Nouryon Industrial Chemicals op het bedrijventerrein 

Gerard Gerrits 
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o_NL.IMR0.0164.BP0150.dgn);  
2. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
3. het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan 
Gasleiding omgeving Boldershoekweg-
Boekeloseweg gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage te leggen. 

Twentekanaal in Hengelo. Aanleiding voor de aanleg van het 
nieuwe buisleidingtracé is de omschakeling van G-gas (Groningen 
kwaliteit) naar H-gas (hoog calorisch gas) door het bedrijf 
Nouryon. Dit bedrijf is één van de grote industriële verbruikers van 
G-gas, die door een recente wetswijziging vanaf 31 oktober 2022 
overgeschakeld moeten zijn naar gebruik van H-gas of een ander 
duurzaam alternatief. Om H-gas te kunnen leveren bij Nouryon, 
moet een nieuw buisleidingtracé worden aangelegd tot aan het 
gasontvangststation bij het bedrijf. Dat gasontvangststation maakt 
echter geen deel uit van voorliggend bestemmingsplan, het 
gasontvangststation past immers binnen de geldende bestemming. 
Er wordt een nieuw hoofdtransportleiding (HTL) aangelegd. De 
huidige planologische regelingen die gelden voor het tracé, staan 
de aanleg van deze leiding niet toe.  
Op basis van het voorontwerp bestemmingsplan is vooroverleg 
gevoerd met de provincie en het waterschap. In het kader van het 
vooroverleg heeft provincie aangegeven te kunnen instemmen met 
het plan. Voor het overige zijn geen vooroverlegreacties 
binnengekomen. Na instemming door het college wordt het 
ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Gasleiding omgeving 
Boldershoekweg-Boekeloseweg    gedurende 6 weken ter inzage 
gelegd en kan eenieder zienswijzen indienen. 
 

22-6-2021  B11 3251519 - Zichtwal 
Oele concept vso 

Het college besluit: 
1. het advies van de geschillencommissie en het 
concept van de vaststellingsovereenkomst 
gedurende zes weken ter inzage te leggen; 
2. de bewoners van Oele en de werkgroep zichtwal 
Oele door middel van een brief hier over te 
informeren.  

De zichtwal in Oele langs de A35 heeft nog een opening ter hoogte 
van de ondergrondse gasleiding. Deze opening zorgt ervoor dat de 
Grondbank die de wal heeft aangelegd en de gemeente Hengelo 
een geschil hebben. Een onafhankelijke Geschillencommissie heeft 
geadviseerd dat het gat in de grondwal met beplanting moet 
worden opgevuld. De Grondbank gaat de huidige opening 
bovendien verkleinen tot een breedte van 5 m aan de voet.  
De afspraken om tot een afronding van de wal te komen worden 
vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente 
en de Grondbank.  
Voordat deze overeenkomst definitief wordt aangegaan wordt het 
concept van de overeenkomst, samen met het advies van de 
geschillencommissie, zes weken ter inzage gelegd.  
 

Claudio 
Bruggink 

22-6-2021  B12 3258420 - Behandeling 
motie visualiseren 
opwek duurzame 
elektriciteit 

Het college besluit: 
De raad via een brief te informeren over de wijze 
waarop de motie 'Visualiseren gevolgen 
Energietranstie' wordt behandeld. 

Via een brief aan de raad geeft het college van B&W uitleg hoe er 
invulling wordt gegeven aan de motie 'Visualiseren van de 
Energietransitie'. Hierin legt het college van B&W uit hoe inwoners,  
betrokkenen, belanghebbenden en geïnteresseerden het eerlijke 
beeld geschetst krijgen over de effecten van grootschalige 
energieopwekking via zon en wind. 
 

Claudio 
Bruggink 

22-6-2021  B13 3240230 – 
Beantwoording brief 
over ongenoegen 
zoekgebieden voor 

zonnepanelen – 
Buitengebied 

Het college besluit: 
In te stemmen via een brief op een reactie op de 
zoekgebieden voor zonnevelden in Hengelo Noord.  

Via een brief geeft het college een reactie over het ongenoegen dat 
er in Hengelo Noord zoekgebieden zijn aangewezen voor 
zonnevelden.  

Claudio 
Bruggink 
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22-6-2021  B14 3254517 - Aanbieding 
Twents 
Rekenkameronderzoek 
Jeugdhulp 

Met bijgevoegde brief de raad te informeren over 
de reactie van het college op de uitkomsten van 
het  Twents Rekenkameronderzoek Jeugdhulp. 

Op 1 juni zijn de uitkomsten van het Twents 
Rekenkameronderzoek Jeugdhulp verschenen. Het college herkent 
zich in algemene zin de uitkomsten van het onderzoek: het beeld 
dat minder jongeren meer zorg  vragen. Het geeft 
aanknopingspunten voor verdere analyse en het bevestigt op een 
aantal onderdelen de ingezette koers zoals geformuleerd in het 
Beleidsprogramma Sociaal Domein 2020-2025. Hengelo doet het 
vergeleken met andere gemeenten weliswaar niet slecht, maar dat 
neemt niet weg dat het college zorgen heeft over de financiële 
houdbaarheid van het sociaal domein. De uitkomsten van het 
onderzoek hebben betrekking op de jaren tot en met 2019. Waar 
de kosten zich in 2019 leken te stabiliseren zien wij in 2020 weer 
een flinke toename in de uitgaven. Naar aanleiding van de 
overschrijdingen is het college aan de slag gegaan met een nadere 
analyse van de ontwikkelingen en met het uitwerken van 
aanvullende en aangepaste maatregelen. Deze  ambities zijn 
verwoord in de Kadernota 2022-2025. 
 

Claudio 
Bruggink 

22-6-2021  B16 3248085 - 
Raadsvragen over 
onterechte 
terugvordering 
toeslagen na scheiding 

Het college besluit 
 
In te stemmen met beantwoording van 
raadsvragen van de fractie van de PvdA over 
onterechte terugvordering  toeslagen na scheiding 
conform bijgaande brief 

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de effect van het 
Nederlands toeslagen- en bijstandsbeleid. Ouders kunnen in de 
problemen komen met de toeslagen als ze gaan scheiden. Het 
college herkent deze problemen niet. Ouders kunnen zelf tijdig 
wijzigingen doorgeven zodat ze niet te veel toeslagen ontvangen. 
Klantmanagers van de gemeente wijzen de ouders  in deze situatie 
op wat ze moeten doen.  
 

Mariska ten 
Heuw 

22-6-2021  B17 3251764 - 
Raadsvragen over 
gunning oude 
bibliotheek (archief) 
Vondelstraat 

In te stemmen met beantwoorden van de 
raadsvragen van Lokaal Hengelo. 

Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over de gunning van de 
voormalige bibliotheek aan de Vondelstraat. De vragen gaan onder 
andere  over het verkoopproces en het draagvlak voor de plannen 
bij omwonenden/belanghebbenden. Van Wijnen heeft contact 
gehad met de buurt en deze hebben input geleverd op het 
definitieve plan. De gemeente raad is vooraf geïnformeerd over het 
verkoopproces.   
 

Gerard Gerrits 

22-6-2021  B18 3250912 - 
Raadsvragen over 
verkoop oude 
Bibliotheek 
Vondelstraat_ 
Theatergroep KamaK 

In te stemmen met beantwoording van de 
raadsvragen van de Christen Unie. 

De Christen Unie heeft vragen gesteld over de voormalige 
fabrieksbibliotheek aan de Vondelstraat 2-14 en over de 
huisvesting van theatergroep KamaK. De gemeente vindt 
theatergroep KamaK één van de parels van de stad Hengelo.  
 
Om die reden is er voor de gemeente een faciliterende rol 
weggelegd in het vinden van een geschikte huisvesting. Wij zullen 
KamaK informeren over beschikbare locaties.   
 

Gerard Gerrits 

22-6-2021  B19 3244432 - 
Raadsvragen vervolg 
over de menselijke 
maat binnen de 
participatiewet 
 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de PvdA over de menselijke 
maat binnen de participatiewet per brief te 
beantwoorden.  

De PvdA heeft schriftelijk vragen gesteld over de menselijke maat 
binnen de participatiewet. Het college heeft deze per brief 
beantwoord.  

Mariska ten 
Heuw 
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22-6-2021  B20 3241075 - 
Raadsvragen inz. 
feitenonderzoek 
kwestie Beernink 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van raadslid Janssen over een 
feitenonderzoek naar de kwestie Beernink 
schriftelijk te beantwoorden  

Raadslid Janssen heeft schriftelijk vragen gesteld over de kwestie 
rond de familie Beernink. Het college heeft deze vragen schriftelijk 
beantwoord.   

Sander 
Schelberg 

22-6-2021  B22 3256199 - 
Informerende 
raadsbrief lokale 
voedselketen 

De raad middels bijgevoegde brief te informeren 
over de lokale voedselketen.  

De raad heeft in oktober 2020 gevraagd een onderzoek te doen 
naar lokale voedselketens. De raad wil de resultaten van dit 
onderzoek uiterlijk december 2021 bespreken. Met de brief wordt 
de raad geïnformeerd over dit onderzoek en de voortgang.  
 

Gerard Gerrits 

15-6-2021 

1 week 
niet 

openbaar  

A02 3239768 - 

Collegebesluit 
onderhoud- en 
servicecontract 
beweegbare bodem en 
klapwand 

Het college besluit: 

1. Af te wijken van het inkoop beleid; 
2. Een meerjaren onderhoud- en servicecontract 
voor de door Variopool geïnstalleerde installaties 
en voorzieningen in het 25m recreatiebad en het 
50m sportbad aan te gaan met Variopool uit 
Oudkarspel voor de duur van tien jaar voor een 
bedrag van €97.900,- .  

Het college heeft besloten een 10-jarig all-in onderhoud- en 

servicecontract aan te gaan voor de beweegbare bodem in het 
recreatiebad en daarbij de keerwand en het Myrthapool renovation 
systeem in het 50m sportbad. De jaarlijkse meerkosten ten 
opzichte van het huidige jaarlijkse preventief onderhoud bedragen 
€3.915,-.  
Omdat de installaties cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering biedt het 
all-in contract inclusief service/storing abonnement meer zekerheid 
voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en vermindert dit 
financiële risico's. 
 

Claudio 

Bruggink 

15-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A03 3239778 - -
Collegebesluit contract 
licenties, support en 
onderhoud Gantner 

Het college besluit: 
1. Af te wijken van het inkoop beleid; 
2. Een meerjarencontract voor softwarelicenties en 
-support (Twentebad en Hengelo Sport) in 
combinatie met onderhoud van de automatische 
toegangsinstallaties (Twentebad) aan te gaan met 
Gantner BV. uit Houten voor de duur van vijf jaar 
voor een bedrag van € 75.537,50.  

Het Gantner ReCreateX softwarepakket is de laatste jaren steeds 
verder uitgebreid qua functionaliteiten voor het Twentebad en 
Hengelo Sport. 
Dit betreft onder andere de digitalisering van de verhuur van de 
gemeentelijke sportaccommodaties en online inschrijvingen voor 
Hengelose basisscholen voor het uitgebreide Hengelo Sport 
programma. 
De Coronaperiode heeft verder een extra impuls gegeven aan 
online services, zoals reserveringen, en cashless betaalmethoden 
bij het Twentebad.  
 
Het college heeft besloten een 5-jarig onderhoudscontract aan te 
gaan voor support en licenties van dit software pakket en 
onderhoud van bijbehorende hardware ter waarde van in totaal 
€75.537,50. 
 

Claudio 
Bruggink 

15-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B01 3247997 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Marskant - 
Walhoflocatie 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Marskant - Walhoflocatie  
(NL.IMRO.0164.BP0149-0201); 

2. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
3. het ontwerp bestemmingsplan Marskant - 
Walhoflocatie gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage te leggen 

Initiatiefnemer Kloos2 is van plan de locatie aan de 
Dorpsmatenstraat te  
herontwikkelen. De huidige bebouwing wordt deels gesloopt. Aan 
de Dorpsmatenstraat is de oude historische bebouwing als 

uitgangspunt gekozen voor 2 nieuwe grondgebonden woningen 
voor de verkoop. In de nieuwbouw komen 43 wooneenheden 
waarvan 29 door Brokant worden afgenomen om 
levensloopbestendige appartementen te realiseren. Daarnaast 
worden er 12 koop of huurappartementen gerealiseerd. 
  
Deze ontwikkelingen passen niet binnen het geldende 
bestemmingsplan Centrum 2013. Om deze reden dient het 
bestemmingsplan te worden herzien. Het voorliggende 

Bas van 
Wakeren 
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bestemmingsplan Marskant - Walhoflocatie voorziet in deze 
herziening. 
 

15-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3217576 – Bezwaar 
tegen besluit kap van 6 
bomen Woolderesweg 
80-82 

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 verleende 
omgevingsvergunning voor de kap van een aantal bomen. De 
commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat het college de 
kapvergunning heeft verleend in verband met de reconstructie van 
de straat. Deze reconstructie was onder meer noodzakelijk voor 
het verhogen van de fietsveiligheid. De commissie is van oordeel 
dat het college het belang van de verkeersveiligheid zwaarder 
heeft mogen laten wegen dan het belang bij het behoud van de 
bomen. Daarbij acht de commissie onder meer van belang dat een 
ruime herplantplicht is opgelegd. De commissie adviseert het 
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. Het college heeft conform dit advies besloten. 

Gerard Gerrits 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


