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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 24 augustus 2021 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Gerrits, Van Wakeren, Ten Heuw, Bruggink (wethouders), Hillebrink (locogemeentesecretaris),   
Van den Reek (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning)  

   
 Afwezig: Ten Heuw, Bruggink (wethouders), Eshuis (gemeentesecretaris) 

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

24-8-2021 A01 3277401 - Vaststellen 
kunst- en cultuurnota 
2021-2024 

1. kennis te nemen van het advies van de 
Adviescommissie Beeldende kunst en Vormgeving 
2. de Kunst- en cultuurnota 2021-2024 in concept 
vast te stellen. 
3. de inzagenotitie vast te stellen. 
4. de raad voor te stellen om: 
- kennis te nemen van het advies van de 
Adviescommissie Beeldende kunst en Vormgeving   
- kennis te nemen van de inzagenotitie 
- de Kunst- en cultuurnota 2021-2024 vast te 
stellen als kader voor gemeentelijk beleid 
5. in te stemmen met de begrotingswijziging 
21073 Kunst en cultuurnota 2021-2024 en aan te 
bieden aan de raad bij de volgende 
verzamelbegrotingswijziging. 

In de kunst- en cultuurnota 2021-2024 wordt het beleid voor de 
komende vier jaar uitgewerkt. Uit de evaluatie van de vorige nota 
bleek dat het huidige beleid voortgezet kan worden en een 
actualisering van de nota voldoende is. De kunst- en cultuurnota 
2021-2024 ‘Samen meer voor kunst en cultuur’ werkt vanuit de 
volgende visie, missie en kernwaarden: 
 
Visie: Kunst en cultuur versterken de culturele identiteit van 
Hengelo en maken het aantrekkelijk om hier te wonen en te 
verblijven. 
Missie: Het faciliteren van een divers, toekomstbestendig en 
kwalitatief hoogstand kunst- en cultuuraanbod, het stimuleren van 
deelname aan culturele activiteiten van de Hengeloërs en 
verbinden van organisaties binnen en buiten de culturele sector ter 
verbetering van het cultuurklimaat over de volle breedte. 
Kernwaarden: toetsen op artistiek inhoudelijke én maatschappelijk 
kwaliteit, aansluiten op vraag van inwoners, stimuleren en 

versterken van lokaal en regionale verbinding en DNA van Hengelo 
is herkenbaar. 
 
Dit wordt gerealiseerd vanuit drie programmalijnen met in totaal 
negen speerpunten: 
I. Versterken van culturele infrastructuur 
1. Doorontwikkeling culturele kernvoorzieningen. 
2. Verstevigen van aanvullende culturele voorzieningen 
3. Ondersteunen van culturele sector tijdens en na de coronacrisis 
4. Verbinden cultuursector met evenementen en Bruisende 
binnenstad. 
 
II. Bevorderen deelname aan kunst en cultuur 
5. Versterken programma cultuureducatie  
6. Kunst en cultuur als middel voor sociale cohesie 
7. Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk en zichtbaar 
 
III. Ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling 
8. Vernieuwen en verjongen  
9. Beeldende Kunst 
 
 
 
 

Bas van 
Wakeren 
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24-8-2021 A02 3257485 - Uitwerking 
inzet rijksmiddelen 
lokale culturele 
voorzieningen 2021 

Het college wordt voorgesteld om te besluiten om: 
1. de uitvoeringsregeling ‘coronacompensatie van 
urgente financiële tekorten 2021’ vast te stellen. 
2. de uitvoeringsregeling ‘Versterking en 
vernieuwing lokale culturele programmering in 
(post)coronatijd’ vast te stellen. 
3. in het kader van onderdeel 1 Behoud culturele 
infrastructuur een bedrag van €500.000,- in te 
zetten voor de uitvoeringsregeling 
‘coronacompensatie van urgente financiële 
tekorten 2021’.  
4. in het kader van het onderdeel 2 Versterking en 
vernieuwing in (post)coronatijd een bedrag van 
€150.000,- in te zetten voor de uitvoeringsregeling 
‘Versterking en vernieuwing lokale culturele 
programmering in (post)coronatijd’   
5. in het kader van het onderdeel 2 Versterking en 
vernieuwing in (post)coronatijd het bedrag van 
€30.000,- als investeringsbudget voor de aanschaf 
van een licht- en geluidsinstallatie voor 
amateurkunstverenigingen en Oyfo en dit middels 
bijgevoegde brief te beschikken aan OYFO.  
6. in het kader van het onderdeel 2 Versterking en 
vernieuwing in (post)coronatijd het bedrag van 
€47.101,- als investeringsbudget voor Stichting 
Lokale Omroep Hengelo om culturele activiteiten in 

beeld te kunnen brengen. 
 
7. De raad voor te stellen: 
1. een subsidieplafond van €500.000 voor de 
uitvoeringsregeling ‘coronacompensatie van 
urgente financiële tekorten 2021’ vast te stellen. 
2. een subsidieplafond van €150.000 voor de 
uitvoeringsregeling 'Versterking en vernieuwing 
lokale culturele programmering in (post)coronatijd’ 
vast te stellen. 
 

Het college van B en W heeft ingestemd met twee 
conceptuitvoeringsregelingen om de culturele sector in Hengelo te 
ondersteunen: “coronacompensatie van urgente financiële tekorten 
2021” en “Versterking en vernieuwing in (post)coronatijd". 
  
De uitvoeringsregeling ‘coronacompensatie van urgente financiële 
tekorten 2021’ heeft tot doel om de impact van de 
coronamaatregelen in 2021 geen nadelig effect te laten hebben op 
de bestaande lokale culturele infrastructuur. Hiermee dienen de 
instellingen die financiële steun krijgen voor het compenseren van 
het financiële tekort in 2021 ook verzekerd te zijn van hun 
voortbestaan in 2022. Op basis van ervaringen van vorig jaar en 
een inventarisatie is hier €500.000 voor gereserveerd. 
 
Het beoogde effect van de regeling “Versterking en vernieuwing in 
(post)coronatijd" is dat culturele instellingen in (post)coronatijd 
met een financiële bijdrage worden gestimuleerd om met 
activiteiten om de sector te versterken en/of te vernieuwen. 
Hiervoor is €227.101 gereserveerd. 
 
De raad wordt voorgesteld om de subsidieplafonds van deze 
uitvoeringsregelingen vast te stellen. Het is waarschijnlijk vanaf 23 
september 2021 mogelijk om aanvragen te doen. 

Bas van 
Wakeren 

24-8-2021 A03 3281675 - Uitvoering 
motie huisvesting 
Voedselbank 

Stemt in met brief aan de raad en geeft hiermee 
uitvoering aan de motie huisvesting voedselbank.  

De Voedselbank Midden Twente heeft een brief aan de 
gemeenteraad gestuurd met informatie over een subsidieverzoek 
voor de nieuwe huisvesting. Aan deze uitvoerige brief is een brief 
van het college toegevoegd, om te bespreken in de politieke markt 
van 14 september 2021. 
 

Mariska ten 
Heuw 

24-8-2021 B02 3258671 - 3e wijziging 
Algemene plaatselijke 
verordening 2019 (APV 
2019) i.v.m. komst 
Alcoholwet 

De raad voor te stellen de 3e wijziging van de 
Algemene plaatselijke verordening 2019 vast te 
stellen. 

In de Algemene plaatselijke verordening 2019 wordt op 
verschillende plekken verwezen naar de Drank- en Horecawet. 
Omdat op 1 juli de Drank- en Horecawet is vervangen door de 
Alcoholwet moeten de verwijzingen in de APV 2019  aangepast 
worden. Het college stelt de raad voor deze wijzigingen vast te 
stellen. 
 

Sander 
Schelberg 
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24-8-2021 B04 3147455 - Intrekking 
verouderde/verlopen 
beleidsregels 

Het college besluit de volgende regelingen in te 
trekken: 
- Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2014; 
- Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019 ; 
- Gewijzigd aanwijzingsbesluit betaald parkeren 
2015; 
- Uitwerkingsbesluit parkeerverordening Hengelo 
2015; 
- Uitwerkingsbesluit parkeerverordening Hengelo 
2017; 
- Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2018; 
- Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2017; 
- Beleidsregels subsidieregeling Tuindorp ’t 
Lansink; 
- Beleidsregels bij verordening individuele 
inkomenstoeslag 2015. 
 

Bij actualisatie van de verordeningen en regelingen die zijn 
gepubliceerd op www.overheid.nl, bleek dat deze regelingen nog 
ingetrokken dienen te worden omdat deze zijn vervangen door een 
vernieuwde versie, verlopen zijn of omdat de grondslag van de 
regeling is komen te vervallen.  

Sander 
Schelberg 

24-8-2021 B05 3267764 - Nieuw bod 

Welbions op de 
woonvisie 2016-2026 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het bod van Welbions op 
onze woonvisie 
2. Starten met het maken van prestatieafspraken 
voor 15 december 2021 
3. Dit kenbaar maken aan Welbions met bijgaande 
antwoordbrief  

In de Woningwet is beschreven dat woningbouwcorporaties een 

redelijk bod moeten uitbrengen op de woonvisie of woonagenda 
van de gemeente. Tevens geeft de  Woningwet aan hoe 
gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties gezamenlijk 
komen tot prestatieafspraken. Een eerste stap die gezet moet 
worden bij het maken van prestatieafspraken is het doen van een 
bod door de corporatie.  
Welbions heeft middels een brief een bod uitgebracht op de 
woonvisie van de gemeente. De komende tijd gaan Welbions, de 
huurdersvereniging Ookbions en de gemeente in overleg om met 
het bod en de woonvisie te komen tot prestatieafspraken. Deze 
gaan we ondertekenen in december 
 

Bas van 

Wakeren 

24-8-2021 B06 3266531 - Beleid 
gebiedsontzeggingen 
2:86 APV 

De burgemeester besluit: 
1. de “beleidsregels gebiedsontzeggingen 
binnenstad gemeente Hengelo”, inclusief bijlage I 
gedurende een periode van zes weken ter inzage te 
leggen; 
2. de beleidsregels inclusief bijlage na afloop van 
de ter inzage legging vast te stellen en op de juiste 
wijze bekend te maken, indien er geen zienswijzen 
worden ingediend;  
3. in te stemmen met het format “bevel 
gebiedsontzegging”; 
4. bij vaststelling van de beleidsregels inclusief 
bijlage alle politiefunctionarissen werkzaam in de 
gemeente Hengelo voor toepassing van deze 
beleidsregel te mandateren;  

De burgemeester werd bij motie (eind 2018) door de 
gemeenteraad opgedragen (onder andere) een bepaling op te 
nemen in de APV waarin hij de mogelijkheid heeft tot het opleggen 
en handhaven van een gebiedsverbod.  
 
Aanhoudend uitgaansgeweld mededoor drank- en drugsoverlast 
gaf aanleiding tot het indienen en aanvaarden van deze motie. 
Daarbij werd destijds aangegeven dat de politie en andere 
veiligheidsdiensten een goed pakket aan instrumenten moeten 
hebben om de openbare orde te handhaven, waarbij werd 
opgemerkt dat de huidige mogelijkheden voor de politie en 
veiligheid niet optimaal zijn.  
 
Als gevolg van de motie is artikel 2:86 toegevoegd aan de APV. 
 
Omdat het van belang is om uiteen te zetten wanneer en op welke 
wijze de burgemeester gebruik maakt van zijn bevoegdheid, zijn er 
beleidsregels opgesteld.  
 
 

Sander 
Schelberg 
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24-8-2021 B07 3256547 - Pilot "Elk 
dak een zonnedak"op 
Westermaat 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van 
€ 30.000 uit de middelen duurzaamheid ten 
behoeve van een subsidie voor de pilot ‘Elk dak 
een zonnedak’ op bedrijventerrein Westermaat. 
2. In te stemmen met de brief Besluit tot 
subsidieverlening Stichting Duurzaam Westermaat 

Gemeente Hengelo en Westermaat In Bedrijf (WIB) hebben de 
gezamenlijke ambitie uitgesproken  voor verdere verduurzaming 
van het bedrijventerrein Westermaat. Met de aangevraagde 
subsidie worden 50 leden van WIB in de gelegenheid gesteld een 
start te maken om te komen tot duurzame Energie. Aan hen 
wordt, na het indienen van een aanvraag daartoe, een voucher ter 
beschikking gesteld. De voucher kan worden gebruikt om extern 
advies in te schakelen op een thema welke noodzakelijk is in de 
voorbereiding om zonnepanelen aan te schaffen of stappen te 
zetten op een ander onderwerp rondom de energietransitie 
(andere eigen duurzame opwek of energiebesparing).  

Claudio 
Bruggink 

24-8-2021 B10 3270656 - Rapportage 
cybercrime Hengelo 

1. Het rapport Cyberweerbaar Hengelo, inclusief 
factsheet, vast te stellen. 
2. Voor de uitvoering van de aanbevelingen een 
bedrag van 15.000 euro beschikbaar te stellen uit 
het budget openbare orde en veiligheid. 
3. De raadsbief vast te stellen. 
 

Recentelijk is de bevolking van Hengelo gevraagd naar hun 
verwachtingen richting de gemeente inzake het voorkomen van en 
handelen bij cybercriminaliteit.  In de eindrapportage is een 
onderscheid gemaakt in diverse bevolkingsgroepen. Op de grond 
van de aanbevelingen wordt in het najaar een op de doelgroepen 
gericht communicatietraject gestart. 

Sander 
Schelberg 

24-8-2021 B11 3284943 - Mandaat en 
volmacht OZJT 

1.Besluiten tot het vaststellen van bijgevoegd 
Mandaat- en volmachtbesluit OZJT. Hierin wordt 
volmacht en mandaat verleend aan de 
portefeuillehouder OZJT van het DB van het 
Openbaar Lichaam Gezondheid voor alle 
rechtshandelingen die nodig zijn voor het aangaan 
en beheren van raamovereenkomsten die 
betrekking hebben op de lopende aanbesteding 
“Integrale inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet ten 
behoeve van het Twents model”. 
2. Bijgaand mandaat en volmachtbesluit te 
ondertekenen en toesturen aan OZJT. 
 

College besluit inzake mandaat en volmacht aan het OZJT. Dit 
moet opnieuw gebeuren in verband met de start van een nieuwe 
gemeenschappelijke regeling Gezondheid.  

Claudio 
Bruggink 

24-8-2021 B13 3261836 - 
Raadsvragen omtrent 
de overlast situatie 
rondom het Konings 
kleigat aan de 
IJsselstraat 
 

De raadsvragen van Pro Hengelo over overlast die 
door omwonenden wordt ervaren als gevold van 
mensen die recreëren rond het Konings Kleigat.    

Pro Hengelo heeft raadsvragen gesteld aan het College van B&W 
over overlast veroorzaakt door mensen die recreëren rond het 
Konings Kleigat. Het college beantwoord deze vragen. 

Sander 
Schelberg 

17-8-2021 
1 week 

niet 

openbaar  

A01 3289264 - 
Informerende brief aan 
Raad over ontwikkeling 

Heemaf 

In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad 
over het bestemmingsplan voor het Heemaf terrein 
en deze zo spoedig mogelijk aan de raad te 

zenden. 

Het bestemmingsplan voor het voormalige Heemafterrein heeft ter 
inzage gelegen en door Plegt Vos is als eigenaar een 
bouwaanvraag ingediend. De bouwaanvraag past grotendeels in 

het oude plan en helemaal in het nieuwe nog niet vastgestelde 
plan. In de raad zijn vragen gesteld over de procedure die worden 
in deze brief uitgelegd. 
 

Gerard Gerrits 

13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A10 3271205 - 
Parkeernormennota 
2021 Binnenstad - Hart 
van Zuid 

Het college besluit om de raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met de geactualiseerde 
parkeernormennota 2021 Binnenstad – Hart van 
Zuid. 

Voor de prioritaire ontwikkellocaties van Hengelo, de binnenstad 
én Hart van Zuid staan de komende jaren veel ontwikkelingen 
gepland. Met onder meer een woningbouwopgave van circa 1.700 
woningen in de binnenstad en Hart van Zuid. De 

Gerard Gerrits 
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a. Hanteren van de nieuwe parkeernorm voor de 
binnenstad en Hart van Zuid (het noordelijke deel 
van Hart van Zuid tussen station en Esrein) die 
aansluiten bij het gewenste (hoog) stedelijke 
woonmilieu en daarbij behorende behoefte van de 
toekomstige bewoners. 
b. Principebesluit te nemen voor invoering van 
parkeerregulering in, en een schil rond Hart van 
Zuid. Op basis van dit principebesluit wordt de 
nieuwe parkeernorm als juridische uitgansgpunt 
genomen bij alle ruimtelijke ontwikkelingen in 
beide gebieden.  
c. Uitwerken van de parkeernormennota in 
Beleidsregel Toepassing parkeernormen 2021 en 
uitwerken van het principebesluit parkeerregulering 
in Hart van Zuid.  
d. Op grond van de voorgaande besluiten over te 
gaan tot jaarlijkse monitoring van de parkeerdruk 
en het autobezit in de nieuw te ontwikkelen 
gebieden in Hart van Zuid en de Binnenstad. Indien 
op basis van deze monitoring blijkt dat het 
autobezit dat zich bij het betreffende gerealiseerde 
woonproduct manifesteert, aantoonbaar niet 
passend is bij de vastgestelde parkeernormen, zal 
dit leiden tot een aanpassing van de geldende 
normen. Deze terugvaloptie, waarbij de raad op 

grond van de monitoring de parkeernormen kan 
bijstellen, zal ook worden geborgd in de 
bestemmings- en of omgevingsplannen die voor de 
ontwikkelgebieden zullen worden opgesteld. 
Eveneens zal dit in afspraken met betrokken 
ontwikkelaars worden geborgd. 
 
2. In te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen voor zover deze betrekking hebben op 
de concept parkeernormennota 2021 Binnenstad – 
Hart van Zuid, zoals opgenomen in de “Nota 
zienswijzen parkeernormennota 2021 Binnenstad – 
Hart van Zuid”, dat deel uitmaakt van dit besluit;   
 
3. Indieners te informeren conform de brief die 
deel uitmaakt van dit besluit. 
 

woningbouwontwikkelingen hebben ook invloed op parkeren. Het is 
van belang dat er bij de woningen voldoende parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd voor bewoners en bezoekers van de 
bewoners. In 2008 is de Nota Autoparkeren 2008-2012 vastgesteld 
met o.a. parkeernormen voor gemeente Hengelo. twee gebieden in 
de stad zien we dat de parkeernormen niet passend zijn en we 
nieuwe, adequate parkeernormen moeten gaan vaststellen: De 
binnenstad en Hart van Zuid (het noordelijke deel van Hart van 
Zuid tussen station en Esrein). De raad wordt voorgesteld een 
aantal besluiten te nemen hierover.  

27-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

A04 3265353 - Aanvraag 
verlenging 
promotiebijdrage Hart 
van Zuid 

Geen aanvullende bijdrage te leveren aan het 
World Trade Center Twente voor promotionele 
activiteiten ten behoeve van de economische 
ontwikkeling van Hart van Zuid en de directie van 
het World Trade Center Twente hierover met 
bijgaande brief te informeren. 
 

Er wordt geen aanvullende bijdrage verleend voor promotionele 
activiteiten van het World Trade Center Twente 

Mariska ten 
Heuw 
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27-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3255134 - Bezwaar 
tegen besluit verleende 
omgevingsvergunning 
BOXXR 
Enschedesestraat 
166AAt/m166AW en 
166BA t/m BY Hengelo 
 

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 het bouwen van (opslag-)boxen aan de 
Enschedesestraat en afwijken van het bestemmingsplan voor het 
toestaan van opslag. De commissie is van oordeel dat de 
vergunning terecht is verleend, omdat de ruimtelijke uitstraling 
van hetgeen is vergund niet wezenlijk afwijkt van hetgeen op 
grond van het bestemmingsplan rechtstreeks is toegestaan. 
Er is in overeenstemming met het advies van de commissie 
besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. 

Gerard Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


