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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 13 juli 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. 

13-7-2021  A03 3270639 - Brief aan de 
raad over de motie 
uitvoeren beleid bij 
verkoop gemeentelijk 
vastgoed 
 

Brief versturen aan de raad met het verzoek om 
een beeldvormende politieke markt te organiseren. 

De gemeenteraad wordt gevraagd om een beeldvormende politieke 
markt te organiseren over het uitvoeren van beleid bij verkoop 
gemeentelijk vastgoed. 

Gerard Gerrits 

13-7-2021  A05 3270017 - 
Informerende brief aan 
Raad Machinefabriek 

Vos 

Het college besluit: 
in te stemmen met de brief aan de gemeenteraad 
over Machinefabriek Vos 

De raad heeft een motie ingediend op 23 juni jongstleden over het 
niet-verkopen van gemeentelijk vastgoed. Daarover gaat het 
college met de gemeenteraad in gesprek. Vooruitlopend op dat 

gesprek is door college besloten om de verkoop van 
Machinefabriek Vos in de wacht te zetten. Het bestemmingsplan 
Machinefabriek Vos en de Tuindorpschool lopen hierdoor vertraging 
op.  
 
In de collegevergadering van 29 juni is besloten een brief te sturen 
aan de gemeenteraad om hen te informeren over dit besluit. De 
brief zit als bijlage bij dit voorstel.  
 

Bas van 
Wakeren 

13-7-2021  A06 3267239 - 
Raadsvragen over 
procedure verkoop 
voormalige oude Stork-
bieb 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van lid Jansen over procedure 
verkoop voormalige oude Stork-bieb door middel 
van bijgaande brief te beantwoorden. 

Raadslid Jansen heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
procedure verkoop voormalige oude Stork-bieb. Het college heeft 
deze vragen beantwoord. 

Gerard Gerrits 

13-7-2021  A07 3264907 - 
Raadsvragen over 
verkoopprocedure 
bibliotheek 
Vondelstraat naar 
aanleiding van nieuwe 
informatie 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van raadslid Capelle over 
verkoopprocedure bibliotheek Vondelstraat door 
middel van bijgaande brief te beantwoorden. 

Raadslid Capelle heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
verkoopprocedure bibliotheek Vondelstraat. Het college heeft deze 
vragen schriftelijk beantwoord.  

Gerard Gerrits 

13-7-2021  A08 3262951 - 
Raadsvragen over 
Storkbieb 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de PVV over de verkoop van 
de bibliotheek Vondelstraat schriftelijk te 
beantwoorden.  
 

De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van de 
bibliotheek Vondelstraat. Het college heeft deze vragen schriftelijk 
beantwoord.  

Gerard Gerrits 

13-7-2021  A09 3269316 - Beëindigen 
wifi-tellingen 
binnenstad 

Het college besluit: 
1. Voorlopig te blijven stoppen met wifitellingen in 
de binnenstad vanwege het mogelijk ontbreken 
van een wettelijk aangetoonde grondslag; 

Het college heeft naar aanleiding van de door de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) opgelegde boete in Enschede, besloten de 
wifi-tellingen in de binnenstad van Hengelo te beëindigen vanwege 
het mogelijk ontbreken van een wettelijke grondslag op basis van 

Gerard Gerrits 
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2. Contract met RMC/ Citytraffic met ingang van 4 
oktober 2022 ontbinden; 
3. De gemeenteraad met bijgevoegde brief 
hierover te informeren.   

de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gemeente 
gaat  nieuwe methoden onderzoeken voor het verkrijgen van 
bezoekers data in de binnenstad om daarmee de komende jaren 
verder te investeren in een aantrekkelijke, vitale binnenstad met 
minder leegstand.  
 

13-7-2021  B01 3237155 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Bartelinkslaantje 12 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan Bartelinkslaantje 12 (met 
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0145-0301, 
getekend op de ondergrond 
NL.IMRO.0164.BP0145.dgn) vast te stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Bartelinkslaantje 12. 

Op het perceel Bartelinkslaantje 12 is het autoschadeherstelbedrijf 
Nijland gevestigd. Het bedrijf gaat verhuizen naar bedrijventerrein 
Oosterveld. Dit heeft tot gevolg dat alle bedrijfsbebouwing op de 
huidige locatie wordt gesloopt, met uitzondering van de 
bedrijfswoning. In het bestemmingsplan Bartelinkslaantje 12 zal de 
bedrijfswoning een reguliere woonbestemming krijgen en tussen 
de woningen Bartelinkslaantje 12 en Bartelinkslaantje 10 wordt 
een bouwmogelijkheid gerealiseerd voor één woning. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan Bartelinkslaantje 12 heeft van 19 
mei 2021 tot en met 29 juni 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. Een exploitatieplan hoeft voor dit 

bestemmingsplan niet te worden vastgesteld. 
 

Gerard Gerrits 

13-7-2021  B02 3259646 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Meander Noord 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Meander Noord, (met 
identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0130-
0201); 
2. dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu optreden als gevolg van het project 
‘bestemmingsplan Meander Noord en er daarom 
geen milieueffectrapport behoeft te worden 
opgesteld; 
3. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
4. het ontwerp bestemmingsplanmeander Noord, 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te 
leggen. 
 

Over het voorontwerp bestemmingsplan Meander Noord is 
vooroverleg gepleegd met de provincie en andere 
overleginstanties. Alle overleginstanties stemmen in met het 
voorontwerp bestemmingsplan. Na instemming door het college 
wordt het ontwerp bestemmingsplan Meander Noord  gedurende 
zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder 
zienswijzen indienen. 

Gerard Gerrits 

13-7-2021  B03 3259865 - 
Raadsvragen vervolg 
over uitspraak WOZ-
waarde Binnenveldweg 
12 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van lid Jansen over uitspraak 
WOZ-waarde te beantwoorden. 

Gemeenteraadslid Jansen heeft raadsvragen gesteld over de 
uitspraak WOZ-waarde Binnenveldweg 12. Het college heeft deze 
vragen schriftelijk beantwoord.  

Sander 
Schelberg 

13-7-2021  B04 3253409 - Concept 
Algemene 
subsidieverordening 

Het college besluit: 
1. de concept Algemene subsidieverordening als 
concept vast te stellen; 
2. en voor inspraak als bedoeld in de 
Inspraakverordening vrij te geven voor Hengelose 
inwoners en overige belanghebbenden en de 
periode van inspraak te stellen op 6 weken. 

De VNG heeft recent een nieuw model subsidieverordening 
uitgebracht. Daaruit bleek dat de huidige verordening niet meer 
voldoende up-to-date was. Met voorliggend voorstel is de 
verordening weer geactualiseerd. De conceptverordening wordt 
vanaf 2 augustus a.s. ter inzage gelegd voor een periode van 6 
weken. 

Mariska ten 
Heuw 
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13-7-2021  B06 3261404 - 
Raadsvragen over 
nepaccounts en volgen 
van (kritische) burgers 

Het college besluit: 
de vragen van raadslid Jansen over nepaccounts en 
volgen van (kritische) burgers schriftelijk te 
beantwoorden  
 

Raadslid Jansen heeft vragen gesteld over nepaccounts en het 
volgen van (kritische) burgers. Het college heeft deze vragen 
schriftelijk beantwoord.  

Sander 
Schelberg 

13-7-2021  B07 3246356 - 
Raadsvragen over de 
privacy van inwoners 
naar aanleiding van 
berichtgeving in de 
media 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van Groen Links over de privacy 
van inwoners naar aanleiding van berichtgeving in 
de media te beantwoorden met bijgaande brief 

GroenLinks heeft raadsvragen gesteld  over de privacy van 
inwoners naar aanleiding van berichtgeving in de media. Het 
college heeft deze vragen beantwoord. 

Sander 
Schelberg 

13-7-2021  B08 3262950 - 
Raadsvragen over 
krakers 
Langelermaatweg  
 

Het college besluit: 
De vragen van de PVV over de krakers aan de 
Langelermaatweg te beantwoorden met 
bijgevoegde brief 

Door de fractie van de PVV zijn vragen gesteld over de krakers aan 
de Langelermaatweg. In de bijgevoegde brief wordt op deze 
vragen een antwoord gegeven.  

Mariska ten 
Heuw 

13-7-2021  B09 3270088 - 
Informerende brief aan 
de raad over 
besluitvormingsproces 
omgevingsprogramma 

Het college besluit: 
In te stemmen met de informerende raadsbrief 
over besluitvorming van het omgevingsprogramma 
Nieuwe Energie. 

Nadat het vrijgeven van de hoofdlijnen van het  
omgevingsprogramma Nieuwe Energie Hengelo door het college 
van B&W  zijn 7 wijken in Hengelo en Borne bezocht met de 
Karavaan van de Nieuwe Energie. Inwoners hadden gelegenheid  
om in gesprek te gaan over deze hoofdlijnen, reacties, ideeën en 
bezwaren te geven. 
Het college vraagt de raad om alvast data te reserveren voor 
behandeling in de raad  voor het besluitvormingsproces over het 
voorlopig ontwerp omgevingsprogramma en de uiteindelijke 
besluitvorming.  
 

Claudio 
Bruggink 

13-7-2021  B10 3269250 - Aanvullende 
adviesopdracht Bosch 
en van Rijn 

Het college besluit: 
In te stemmen met het verstrekken van een 
aanvullende opdracht ter waarde van €15.095,  
aan adviesbureau Bosch en van Rijn voor het 
uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het 
omgevingsprogramma Nieuwe Energie  
 

Het college stemt in met het verstrekken van een aanvullende 
opdracht aan adviesbureau Bosch en van Rijn voor de inbreng van 
technische expertise bij het opstellen van het 
omgevingsprogramma Nieuwe Energie  

Claudio 
Bruggink 

13-7-2021  B11 3270323 - Voorstel 
politieke markt 28 
september 

Het college besluit: 
De raad te verzoeken om een beeldvormende 
politieke markt voor  
1. het uitwerken van opgave 3 en 4 van het 
Beleidsprogramma sociaal 2021-2025 (Realiseren 
toekomstbestendige voorzieningen en zakelijk 
partnerschap) 
2. Opstellen Regiovisie jeugdhulp (Norm voor 
Opdrachtgeverschap) 
 

In april 2021 heeft de gemeenteraad het beleidsprogramma sociaal 
2021-2025 vastgesteld. Daarin zijn met het oog op nieuw in te 
kopen zorg en ondersteuning in het kader van Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet in 2023 opgaven 
en kaders geformuleerd. Het college heeft de raad voorgesteld een 
beeldvormende politieke markt te houden over de concretisering 
van deze opgaven. 

 

13-7-2021  B12 3270300 - Vaststellen 
beleidsregels giften 
Hengelo 2021 

Het college besluit: 
de beleidsregels giften Hengelo 2021 met 
terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021 vast te 
stellen. 

De beleidsregels giften hebben zes weken ter inzage gelegen. In 
deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Het advies van de 
clientenraad minima en Wmo was in de concept beleidsregels 
verwerkt.  
Het college stelt nu de beleidsregels giften met terugwerkende 

Mariska ten 
Heuw 
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kracht vanaf 1-7-2021 vast. 
 

13-7-2021  B13 3269304 - Convenant 
implementatie 
woonplaatsbeginsel 

1. In te stemmen met het aangaan van het 
Convenant implementatie Wet wijziging 
woonplaatsbeginsel (het Convenant voor de 
migratiefase).  
 

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente 
verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke 
gemeente de jeugdhulp betaalt. Om het woonplaatsbeginsel 
eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen 
van de Jeugdwet, wordt per 1 januari 2022 de Jeugdwet gewijzigd 
in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet 
wijziging woonplaatsbeginsel). Om de implementatie van deze wet 
soepel te laten verlopen én de administratieve lasten voor 
gemeenten en zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden, wordt 
een convenant ondertekent met alle gemeenten.  
 

Claudio 
Bruggink 

13-7-2021  B16 3269807 - Mandaat 
gemeente Haaksbergen 
voor uitvoeren 
schuldhulpverlening 

Het college besluit: 
In te stemmen met het verleende mandaat van de 
gemeente Haaksbergen tot het nemen van 
besluiten omtrent schuldhulpverlening aan (ex) 
ondernemers door adviseurs schuldhulpverlening 
van het Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ), 
inclusief het weigeren en beëindigen van 
schuldhulpverlening.  
 

Het Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ) voert de 
schuldhulpverlening voor zelfstandigen uit voor een aantal 
gemeenten, waaronder de gemeente Haaksbergen. Om formeel 
goed te regelen dat het ROZ beslissingen kan nemen, moet dit 
besluit van de gemeente Haaksbergen ondertekend worden door 
de burgemeester van Hengelo.  

Mariska ten 
Heuw 

6-7-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A01 3195238 - Huisvesting 
stichting Expeditiewijz. 

Het college besluit: 
- In te stemmen met het verzoek van Stichting 
Expeditiewijz voor huisvesting in het 
Hazemeijergebouw, onder voorbehoud van het 
vergunningtraject.  
- De bijdrage voor huurlasten beschikbaar te 
stellen, betreffend 2021: €9.406,25 (schooljaar 
€22.575,-) 2022: 27.709,50 (schooljaar € 31.377,-
). 
- Een bedrag van € 63.000 beschikbaar te stellen 
voor de benodigde aanpassingen in het gebouw en 
aan het buitenterrein. 
- De begroting via de eerstvolgende 
verzamelwijziging te laten aanpassen door de raad 
 

In 2019 is het plan van scholen vastgesteld waarin een nieuw te 
huisvesten basisschool van Stichting Expeditiewijz is opgenomen. 
In het eerste schooljaar (2020-2021) is ruimte gehuurd in een 
gebouw van kinderopvang Mickey. Dit is een tijdelijke situatie, de 
school is gegroeid en heeft  een verzoek ingediend voor 
huisvesting in het Hazemeijer gebouw. Het college besluit in te 
stemmen met dit verzoek. 

Claudio 
Bruggink 

6-7-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A02 3254352 - Toekomst 
Crematoria Twente als 
publieke activiteit 

Het college besluit: 
1. Een voorstel te doen aan het Presidium om een 
beeldvormende politieke markt te houden over de 
toekomst van de rol van de gemeente bij 

Crematoria Twente. 
2. De raad te informeren door het verstrekken van 
bijgaande Memo en de Kadernotitie deelname 
Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam 
Crematoria Twente. 
3.  Geen keuze van het college aan de raad voor te 
leggen om de discussie in de raad 
onbevooroordeeld te laten plaatsvinden. 
4. De notitie in de vorm van een collegevoorstel 

Het bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente wil van 
de deelnemende gemeenten weten of en op welke wijze zij de 
samenwerking in de gemeenschappelijke regeling en 
betrokkenheid bij de crematoria in Twente willen voortzetten.  

In Hengelo wordt deze discussie ook gevoerd. Het college wil de 
discussie met de raad voeren. De notitie die door een werkgroep in 
opdracht van OLCT is opgesteld en een memo waarin deze notitie 
in Hengeloos perspectief wordt beschouwd zijn de basis voor de 
discussie in de raad. 

Gerard Gerrits 
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met collegebesluit terug te laten komen in het 
college met inachtneming van de zienswijze van de 
gemeenteraad. 
 

6-7-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A03 3264326 - 
Intentieovereenkomst 
Sportlaan Driene 

aan te gaan met Leyten-Trebbe de bij dit besluit 
behorende intentieovereenkomst ter zake van de 
ontwikkeling van de locatie Sportlaan Driene e.o. 

Leyten -Trebbe heeft een verzoek ingediend om op de locatie 
Sportlaan Driene woningen te ontwikkelen. Het gaat daarbij om 
koop- danwel beleggershuurwoningen passend in de woonagenda 
en visie 2021-2030 gemeente Hengelo. Leyten-Trebbe heeft 
daarbij aangegeven een nader vast te stellen deel van de te 
ontwikkelen woningbouw, in het segment betaalbare en 
middeldure huur, in eigen beheer te willen houden voor 
beleggershuur. De gemeente heeft te kennen gegeven, gelet op de 
bereidheid van Leyten-Trebbe om gronden en gebouwen op de 
Locatie in te brengen voor realisering van maatschappelijke 
opgaven, bereid te zijn mee te werken aan planvorming en - na 
bestuurlijke goedkeuring van een integrale visie en het sluiten van 
een anterieure overeenkomst - aan het wijzigen van 
bestemming(en). Partijen daartoe in onderhavige overeenkomst 

over en weer verklaringen afleggen alsmede nadere afspraken 
wensen vast te leggen.  
 

Mariska ten 
Heuw 

6-7-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B07 3262586 - Opvolging 
en uitwerking evaluatie 
Gildebor 

1. Het college bevestigt dat de doelstellingen en 
uitgangspunten voor de oprichting van Gildebor 
nog steeds van toepassing zijn.  
2. Het college bekrachtigt de vertrekpunten zoals 
benoemd in het evaluatierapport, als uitgangspunt 
voor de verdere optimalisatie van de 
samenwerking tussen gemeenten en SWB – 
Gildebor.  
3. Het college heeft kennis genomen van de nadere 
uitwerking van de ontwikkelthema’s, welke 
gebaseerd zijn op de conclusies en aanbevelingen 
uit het evaluatierapport Gildebor.  
4. Het college stemt in met de de 
participatiedoelen voor Gildebor:  
- Handhaving van het huidige aantal 
formatieplaatsen Wsw & Nieuw B eschut werk 
binnen Gildebor.  
- Jaarlijks 5 personen via een P-baan bij Gildebor 
(maximaal 3 jaar in dienst van de SWB- groep), 
naar de  reguliere markt te leiden.  
5. Het college beschouwt de evaluatie Gildebor 
hiermee als afgerond en verstrekt de 
gemeentesecretaris de opdracht om in 
samenwerking met de algemeen directeur van de 
SWB en de gemeentesecretaris van Hof van 
Twente de uitvoering van het actieplan te 
garanderen.  

In 2020 is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Hengelo en Hof van Twente en de SWB - Gildebor geëvalueerd.  
Het bestuur van de SWB en de colleges van Hengelo en Hof van 
Twente hebben opdracht verstrekt opvolging te geven aan de 
conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport en deze nader 
uit te werken. 
 
De Stuurgroep Evaluatie Gildebor heeft hiervoor een aantal 
ontwikkelthema's uitgewerkt om de samenwerking tussen 
gemeenten en de SWB- Gildebor te optimaliseren en vraagt het 
bestuur van de SWB en de colleges van Hof van Twente en 
Hengelo om hiermee in te stemmen. 
 
Het college van Hengelo heeft ingestemd met het voorstel van de 
stuurgroep. De evaluatie wordt door de besluitvorming afgerond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariska ten 
Heuw 
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29-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A03 3253151 - Verzoek 
toezending overzicht 
van gemaakte kosten 
inzake Programma 
Aardgasvrije Wijken 

Het college besluit in te stemmen met de 
voorliggende brief en deze namens meerdere PAW-
gemeenten te versturen aan tweede kamerlid 
Jansen van Forum voor Democratie en in afschrift 
aan de vaste Kamercommissie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties.  

In reactie op de vragen van het tweede kamerlid Jansen van 
Forum voor Democratie inzake de besteding van de middelen voor 
de proeftuinen aardgasvrije wijken geeft de gemeente Hengelo 
namens meerdere gemeenten antwoord op deze vragen. Ook 
stuurt zij een afschrift aan de vaste Kamercommissie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
 

Claudio 
Bruggink 

22-6-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B15 3245201 - Zienswijze 
duurzame invulling A1-
zône 
 
 

het college besluit: 
In te stemmen met de brief over duurzame 
invulling van de  A1 en de A35.  

Met een brief legt het college uit hoe de visie die zij hebben 
ontvangen voor een duurzame invulling van de A35 en de A1 
wordt betrokken bij de opgave voor elektriciteitsopwekking.  
 

Claudio 
Bruggink 

6-7-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3243618 - Bezwaar 
tegen besluit tot 
verlening 
omgevingsvergunning 
voor woningbouw plan 
De Brouwery aan het 
Meijlingplein / 
Twekkelerweg 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor woningbouw op de locatie Meijlingplein 
/ Twekkelerweg. Naar het oordeel van de commissie doen er zich 
geen weigeringsgronden voor. 
Eventuele toezeggingen die door de ontwikkelaar aan bezwaarden 
zouden zijn gedaan spelen bij het beoordelen van het bezwaar 
geen rol. Dit zijn (gestelde) afspraken tussen twee private partijen. 
Dit kan geen omstandigheid opleveren op grond waarvan de 
vergunning door het college geweigerd kan worden. 
Besloten is het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. 

Gerard Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


