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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 27 juli 2021 
 

 Aanwezig: Ten Heuw (locoburgemeester), Van den Reek (locogemeentesecretaris), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   

 Afwezig: Schelberg (burgemeester), Gerrits, Van Wakeren, Bruggink (wethouders), Eshuis (gemeentesecretaris)  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

27-7-2021  A01 3273376 - 
Ledenraadpleging 
onderhandelaars-
akkoord CAO SW 2021-
2025 

Het college besluit: 
1. Het door VNG afgegeven positief advies over het 
onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021-2025 over 
te nemen en in te stemmen met het bereikte 
resultaat. 
2. Opdracht te geven aan de gemeentesecretaris 
om namens het college uiterlijk 3 september te 
reageren via de hyperlink in deze zaak. 
 

Het college wordt gevraagd het positieve advies van de VNG op het 
onderhandelaarsakkoord Cao Sociale Werkvoorziening 2021-2025 
over te nemen en uiterlijk 3 september te reageren. 

Mariska ten 
Heuw 

27-7-2021 A02 3262961 - 
Raadsvragen over 
kansengelijkheid 
onderwijs 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van 
raadsvragen van de VVD over kansengelijkheid in 
het onderwijs met bijgaande brief 

Vanuit de VVD zijn raadsvragen aan het college gesteld naar 
aanleiding van de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage die 
per 1 augustus 2021 in werking treedt. Met deze wet wordt 
vastgelegd dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle 
activiteiten die georganiseerd worden door de school. Het college 
beantwoordt de vragen van de VVD met een brief. Voor de inhoud 
van de vragen en antwoorden wordt verwezen naar de 
antwoordbrief. 

Claudio 
Bruggink 

27-7-2021 A03 3275287 - Instemmen 
mandaatbesluit 
Twenterand 
schuldhulpverlening 
(ex) ondernemers door 
ROZ 

Instemmen met het verleende mandaat van de 
gemeente Twenterand 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 (ex) ondernemers uit voor een groot 
aantal gemeenten in Twente en de Achterhoek. De gemeente 
Twenterand geeft hier officieel toestemming voor door een 
mandaatbesluit. Hiermee mag het ROZ de schuldhulpverlening 
voor (ex) ondernemers in Twenterand uitvoeren.  De gemeente 
Hengelo stemt in met dit verleende mandaat door het 
ondertekenen van dit document.  
 

Mariska ten 
Heuw 

27-7-2021 A05 3254796 - 
Raadsvragen over 
politie inzet bij 
evenementen 

Te besluiten de raad te informeren middels 
bijgevoegde brief over inzet politie tijdens 
evenementen. 

Door raadslid Fiechter zijn schriftelijke vragen gesteld over de inzet 
van politie tijdens evenementen. Aanleiding van de vraag is de 
zorg over mogelijk beperkte inzet van politie als gevolg van de 
extra inzet tijdens de corona periode en de gevolgen voor de inzet 

van politie tijdens Hengelose evenementen. 
  

Sander 
Schelberg 

27-7-2021 A06 3274515 - 
Raadsvragen / 
mondelinge vragen 
over de verkoop van de 
bibliotheek aan de 
Vondelstraat 
 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van raadslid Huis in 't Veld over de 
verkoop van de bibliotheek aan de Vondelstraat te 
beantwoorden 

Het college heeft besloten om de raadsvragen van raadslid Huis in 
't Veld over de verkoop van de bibliotheek aan de Vondelstraat te 
beantwoorden 

Gerard Gerrits 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

27-7-2021 A07 3277429 - Vervolg-
Raadsvragen over 
verkoopprocedure 
bibliotheek 
Vondelstraat 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van raadslid Capelle over de 
verkoop van de bibliotheek aan de Vondelstraat te 
beantwoorden 

Het college heeft besloten om de raadsvragen van raadslid Capelle 
over de verkoop van de bibliotheek aan de Vondelstraat te 
beantwoorden 

Gerard Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


