
Pagina 1 van 6 

Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 14 september 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. 

14-9-2021  B01 3275811 - Intrekken 
zienswijze begroting 
2022 ODT 

1. De raad op de hoogte te brengen van het 
beëindigen van het geschil tussen Omgevingsdienst 
Twente en gemeente Enschede door middel van de 
opgestelde brief aan de gemeenteraad. 
 
2. De raad verzoeken om de zienswijze die is 
ingebracht op de jaarstukken 2020 en de Ontwerp 
Programmabegroting 2022 van de 
Omgevingsdienst Twente in te trekken omdat de 
grondslag hiervoor is komen te vervallen.  

De gemeenteraad van Hengelo heeft een zienswijze ingediend op 
de jaarstukken en de begroting van de Omgevingsdienst Twente 
vanwege de onzekere financiële situatie door een conflict tussen 
ODT en de gemeente Enschede.  In de zienswijze heeft de 
gemeenteraad aangegeven dat mochten de ODT en de gemeente 
Enschede op korte termijn tot een oplossing komen de zienswijze 
zou kunnen worden ingetrokken. De inzet van een mediationtraject 
heeft gezorgd voor een oplossing van het conflict. Daarom zal de 
gemeenteraad gevraagd worden haar zienswijze in te trekken.  
 

 

14-9-2021  B02 3263078 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Kavel Deldenerstraat - 
Lombokstraat 

A. 
1. te besluiten dat conform de informele mer-
beoordeling in de voorbereiding op het 
bestemmingsplan Kavel Deldenerstraat - 
Lombokstraat geen milieueffectrapport behoeft te 
worden opgesteld. 
 
B.  
De raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 
zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Kavel 
Deldenerstraat - Lombokstraat", dat deel uitmaakt 
van dit besluit;  
2. het bestemmingsplan Kavel Deldenerstraat - 
Lombokstraat (met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0155-0301, getekend op de 
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0155.dgn) vast te 
stellen; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Kavel Deldenerstraat - 
Lombokstraat;  
 
C.  
na de vaststelling van het bestemmingsplan Kavel 
Deldernerstraat - Lombokstraat de indieners van 
de zienswijzen op de hoogte te brengen van het 
besluit van de raad. 
 
 

Dierenkliniek Beekzicht is van plan om zich te vestigen op de 
locatie aan de Deldenerstraat. Het betreffende perceel is in 
eigendom van Jansen de Jong projectontwikkeling en maakte 
samen met het naastgelegen perceel deel uit van een ontwikkeling 
van een appartementencomplex. Voor dit appartementencomplex 
is in het verleden ook een bouwvergunning is afgegeven. 
Deze ontwikkeling zal niet meer worden gerealiseerd, de 
betreffende kavel is nu gesplitst in twee percelen. Op de westelijke 
kavel wil een dierenkliniek zich vestigen. De voorgenomen 
ontwikkeling past niet binnen de bestemming 'Wonen' in het 
huidige bestemmingsplan 'Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) zodat 
dit moet worden herzien.  
 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 30 juni t/m 10 augustus 
2021 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is 1 zienswijze 
binnengekomen.  

Gerard Gerrits 
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14-9-2021  B03 3295418 - 3e 
Verzamelwijziging van 
de Beleidsbegroting 
2021 

De raad voor te stellen: 
1. De 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2021 
vast te stellen. 
2. De bestemmingsreserve 
onderhoudswerkzaamheden schouwburg op te 
heffen. 
 

In de 3e wijziging zijn alle op de agenda van de raad voorgekomen 
voorstellen met financiële gevolgen voor de “programma’s” van de 
Beleidsbegroting 2021 verwerkt. Ook de gevolgen van eerdere 
raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een 
afzonderlijk voorstel aan de raad  
Voorgenomen) besluit 

Mariska ten 
Heuw 

14-9-2021  B04 3264472 - Maand van 
de sport 

1. In te stemmen met de aanvulling per 1 
december op de subsidie uitvoeringsregeling Sport 
en Bewegen. 
2. De reeds vastgestelde subsidie 
uitvoeringsregeling sport 2021 tussen 1 december 
2021 en 31 december 2021 te vervangen door de 
tijdelijke uitvoeringsregeling sport kennismaking 
post corona.  
3. Alle sportverenigingen over dit besluit te 
informeren. 

Tijdens de coronaperiode hebben de meeste sportverenigingen te 
kampen met een terugval van leden van gemiddeld zo'n 10%. 
Daarnaast hadden verenigingen door de coronamaatregelen weinig 
ruimte om (gesubsidieerde) activiteiten te organiseren. Om de 
sportverenigingen in staat te stellen de ledendaling te herstellen, 
wordt door middel van een tijdelijke verordening gekozen voor een 
iets andere manier van verdelen van de beschikbare 
subsidiemiddelen. Hierdoor kunnen sportverenigingen versneld en 
gemakkelijker activiteiten ontplooien die leiden tot een (extra) 
aanwas van leden. Dit is in lijn met het doel de subsidie om zoveel 
mogelijk Hengelose inwoners te laten sporten. Er worden geen 

aanvullende tegenprestaties van verenigingen gevraagd omdat de 
vrijwilligers al ruim zijn belast gedurende de coronaperiode. 
 

Claudio 
Bruggink 

14-9-2021  B05 3258633 - 
Raadsvragen vervolg 
over 03 Boekelosebrug 

Het college besluit: 
De vervolgvragen van raadslid Janssen over de 
Boekelosebrug beantwoorden met bijgevoegde 
brief 
 

Er zijn door raadslid Janssen vervolgvragen gesteld over de 
Boekelosbrug. In de bijgevoegde brief wordt op deze vragen een 
antwoord gegeven.  

Mariska ten 
Heuw 

14-9-2021  B06 3281694 - 
Raadsvragen over 
dreiging 
toekomstplannen 
openbaar vervoer 

In te stemmen met beantwoording van de 
raadsvragen van de H. Koetsveld namens de SP. 

De SP heeft vragen gesteld over de transitieplannen binnen het 
openbaarvervoer. Als gevolg van corona zijn de reizigersaantallen 
enorm afgenomen. De inkomstenderving wordt tot eind augustus 
2022 deels door het Ministerie van I&W gecompenseerd mede 
onder de voorwaarde dat concessieverleners en vervoerders per 
OV-concessie een transitieplan opstellen. In een transitieplan 
wordt beschreven hoe het OV na 2022 overeind kan blijven. De 
plannen zijn er op gericht alle verbindingen en bedieningsperioden 
zo veel mogelijk  in stand te houden en daarmee zo min mogelijk 
reizigers te treffen. De gevolgen voor Hengelo zijn beperkt. 
Wanneer de reizigers terugkeren in het OV wordt er opgeschaald. 
 

Gerard Gerrits 

14-9-2021  B08 3299614 - 
Collegereactie 'rapport 
burgerparticipatie' 

Het college besluit: 
In te stemmen met de bijgevoegde brief aan de 
gemeenteraad.  

Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding 
van het rapport ‘burgerinitiatieven’ van de Rekenkamercommissie 
Hengelo een reactie geschreven. Deze reactiebrief is aangeboden 

aan de gemeenteraad Hengelo. In een politieke markt zal het 
rapport met de aanbevelingen worden besproken met de 
gemeenteraad, college en de Rekenkamercommissie.  
 

Sander 
Schelberg 

14-9-2021  B09 3293776 - 
Ondertekenen 
Bestuurlijk Kader 
Cultuur en Onderwijs 
Overijssel 2019-2026 

Het college besluit: 
In te stemmen met het ondertekenen van het 
Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 
2019-2026 op 24 september 2021; 

Gemeente Hengelo neemt deel aan het landelijke programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 onder de naam 
CultuurwijsHengelo. Onder dit programma liggen afspraken met 
verschillende landelijke, regionale en lokale partijen, waarin het 
inhoudelijk en financieel commitment is vastgelegd. Het Bestuurlijk 

Bas van 
Wakeren 
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Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 2019-2026 van Provincie 
Overijssel is een waardevolle aanvulling, die ook de provinciale 
afspraken bevestigt tussen Provincie, gemeenten en 
schoolbesturen. Op 24 september 2021 zal wethouder Van 
Wakeren namens gemeente Hengelo het Bestuurlijk Kader mee 
ondertekenen.  
 

14-9-2021  B10 3291887 - 
Raadsvragen over 
rechtzaak tegen 
Megahome 
 

het college besluit de vragen van de PvdA te 
beantwoorden via bijgevoegde brief. 

Door de fractie van de PvdA zijn vragen gesteld inzake de 
rechtszaak van Megahome. Het college beantwoord deze vragen 
per brief. 

Gerard Gerrits 

7-9-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A02 3296349 - 
Collegevoorstel 
voorlopig ontwerp 
omgevingsprogramma 
Nieuwe Energie 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het voorlopig ontwerp 
omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030, 
het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma 
2021-2025 en het Stimuleringsplan zon op dak; 
2. In te stemmen om het voorlopig ontwerp 
omgevingsprogramma vrij te geven voor een 
inspraakprocedure van 6 weken op grond van de 
Wro;  
3. Opdracht te geven om een stimuleringsplan 
energie besparen op te stellen, los van alle acties 
die we nu al uitvoeren. 
4. De raad van de gemeente Hengelo informeren 
met een brief en het voorlopig ontwerp 
omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030, 
Uitvoeringsprogramma 2021-2025 en het 
Stimuleringsprogramma zon op dak, parkeerplaats 
en gevel beschikbaar te stellen. 
 

In 2030 maakt de helft van de huishoudens gebruik van duurzame 
energie die in Hengelo zelf is opgewekt met zon en wind. En ook 
bedrijven gebruiken dan duurzame elektriciteit  
Om een zorgvuldige afweging te maken waar die energie opgewekt 
kan worden zijn er zoekgebieden aangewezen. Om tot zoeklocaties 
te komen heeft er een uitgebreid participatieproces 
plaatsgevonden. Ook is er een locatie onderzoek uitgevoerd, om de 
effecten van zonnepanelen en windturbines op de leefomgeving en 
het milieu in de verschillende gebieden in kaart te brengen. Dat 
geeft inzicht in hoeveel een gebied aan kan. En ook kunnen de 
gebieden onderling met elkaar vergeleken worden.  Alle input is 
verwerkt in het voorlopig ontwerp omgevingsprogramma Nieuwe 
Energie 2021-2030 en het uitvoeringsprogramma 2021-2025 en 
stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel dat onderdeel 
is van het omgevingsprogramma en vastgesteld door het  college 
en vrijgegeven voor inspraak. 

Claudio 
Bruggink 

7-9-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B09 3294135 - Aangaan 
Vaststellingsovereenko
mst met de grondbank. 
Behandeling 
inspraakreacties 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de inspraakreacties;  
2. in te stemmen met de beantwoording van de 
inspraakreacties;  
3. te besluiten om de insprekers door middel van 
een brief te informeren over de beantwoording van 
de inspraakreacties;  
4. de vaststellingsovereenkomst met de Grondbank 
aan te gaan;  
5. de direct omwonenden door middel van een 
brief te informeren.  

De gemeente Hengelo en de Grondbank gaan een de 
vaststellingsovereenkomst aan over de afronding van de zichtwal 
Oele. 
In deze overeenkomst worden naast de afspraken over de 
afronding van de wal zelf, ook afspraken gemaakt over het 
beëindigen van het geschil. Dit geschil is ontstaan doordat de 
gemeente en de Grondbank het niet eens waren over de afronding 
van de wal ter plaatse van de gasleiding.  
Hier zal de wal open blijven met aan de voet van de wal een 
opening van 5 meter. Deze opening wordt ingeplant met 
bladhoudende planten.  
De werkgroep Zichtwal Oele zal door de gemeente en de 
Grondbank, net als in het voortraject, nauw betrokken worden bij 
de afronding van het project.  
 
 
 

 
 

Claudio 
Bruggink 
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7-9-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B10 3297663 - Vervolg 
leverings- en 
verwerkingsovereenko
mst huishoudelijke 
afvalstoffen Twence 

De raad middels bijgevoegde brief te informeren 
over het vervolg leverings- en 
verwerkingsovereenkomst Twence 

In de AvA op 25 april 2019 is ingestemd met een procesvoorstel 
dat moet leiden tot het afsluiten van een nieuwe overeenkomst 
tussen Twence en zijn aandeelhouders voor de levering en 
verwerking van huishoudelijke afvalstoffen per 1 juli 2022. Volgens 
de statuten van Twence is het niet mogelijk om huishoudelijk afval 
aan te leveren, zonder dat daar een contract aan ten grondslag 
ligt. De voorliggende concept overeenkomst is aangepast op basis 
van de reacties die door de aandeelhoudende gemeenten zijn 
aangedragen.  
 

Gerard Gerrits 

7-9-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B15 3276828 - 
Raadsvragen over 
verkeerssituatie N739 
Haaksbergerstraat 
 

De raadsvragen van het CDA over de 
verkeerssituatie op de N739 / Haaksbergerstraat 
schriftelijk te beantwoorden 

Het CDA heeft raadsvragen gesteld over de verkeerssituatie op de 
N739 / Haaksbergerstraat. Het college heeft deze vragen 
schriftelijk beantwoord.  

Gerard Gerrits 

31-8-2021 
Openbaar 

vanaf 9 
september 

2021   

A01 3288391 - offerte 
Enexis Boeldershoek 

Het college besluit: 
1. Gebruik te maken van de aanbieding van Enexis 
en de offerte te ondertekenen, waardoor er 
gelegenheid is om versneld een zonneveld te 
ontwikkelen op NIEGG in de Boeldershoek 
2. Een bedrag van € 102.000 beschikbaar te stellen 
als voorfinanciering voor de 50% aanbetaling voor 
de netaansluiting 
3. Opdracht te geven om een project te starten 
voor de voorbereidende werkzaamheden voor 
realisatie van een zonneveld op de NIEGG gronden 
in de Boeldershoek. 
 
4. De raad voor te stellen:  
a. om dit bedrag voor € 84.000 te dekken uit de 
Reserve Duurzaamheid waarbij het restant uit de 
lopende budgetten duurzaamheid wordt bekostigd 
b. de hiertoe behorende begrotingswijziging met 
nummer 21078 vast te stellen. 

De gemeente Hengelo heeft van Enexis een offerte gekregen voor 
een netaansluiting die het mogelijk maakt om op 
gemeentegronden in de Boeldershoek een zonnepark te realiseren. 
In dit gebied is er sprake van beperkte netcapaciteit. Het aanbod 
van Enexis biedt de mogelijkheid om versneld invulling te geven 
aan de opgave voor duurzame elektriciteitsopwekking. Hiervoor 
moet wel 50% van de kosten voor de netaansluiting worden 
voorgefinancierd. Daarvoor wordt de Raad voorgesteld uit de 
Reserve Duurzaamheid middelen beschikbaar te stellen..  

Claudio 
Bruggink 

24-8-2021  
1 weken 

niet 
openbaar 

B08 3280024 - Inkoopplan 
crisisbereikbaarheid 
voor de jeugd GGZ 

Het college besluit: 
1. het inkoopplan voor de regionale aanbesteding 
crisisbereikbaarheidsdienst jeugd GGZ 2022  
(bijlage) vast te stellen.   

De crisisbereikbaarheidsdienst jeugd GGZ verzorgt de 
bereikbaarheid en uitruk bij crisismelding voor jeugdigen waarbij 
GGZ op de voorgrond speelt. Zij bieden ook de behandeling om 
overdracht naar eventuele vervolgzorg, hulp en/of ondersteuning 
te laten plaatsvinden. Met deze aanbesteding wordt voor alle 14 
gemeenten een bereikbaarheidsdienst jeugd GGZ  
ingekocht voor in ieder geval het jaar 2022 met daarop aanvullend 
de mogelijkheid van twee keer een extra optiejaar.  
 
 
 
 
 
 

 

Claudio 
Bruggink 
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24-8-2021  
1 weken 

niet 
openbaar 

B09 3279899 - 
Meerkostenregeling 
Corona regio Twente 
2021 

Het college besluit: 
1. de Meerkostenregeling Corona Regio Twente 
2021 vast te stellen (bijlage); 
2. uitvoering te geven aan deze 
Meerkostenregeling onder de voorwaarde dat  
alle 14 gemeenten unaniem dit besluit nemen; 
3. dat de gemeentelijke Rijksbijdrage meerkosten 
2021 (conform de decembercirculaire 2021) als  
maximum bedrag ter beschikking wordt gesteld 
voor deze regionale meerkostenregeling; 
4. dat deze Rijksbijdrage solidair wordt ingezet 
voor alle aanbieders die een beroep kunnen doen 
op deze regeling; 
5. dat bij overschrijding/overvraging van het totale 
regionaal beschikbare budget er naar rato wordt 
uitgekeerd tot de hoogte van het totale regionale 
beschikbare budget; 
6. dat bij onderschrijding er minder budget 
beschikbaar wordt gesteld aan de penvoerende 
gemeente; 
7. dat gemeente Enschede wordt gemandateerd 
om namens de 14 samenwerkende gemeenten 
penvoerend op te treden en de uitkeringen van de 
meerkostenvergoeding te verzorgen. 

Ook in 2021 maken aanbieders meerkosten om de zorg, hulp en 
ondersteuning te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft 
met het Rijk ook voor 2021 afspraken gemaakt over de 
Rijksvergoeding van deze meerkosten. Alle 14 Twentse colleges 
worden gevraagd de opgestelde meerkostenregeling 2021 goed te 
keuren. 
Het college van de gemeente Hengelo heeft deze regeling, onder 
voorbehoud van unanieme Twentse deelname, goedgekeurd. Deze 
regeling is alleen bestemd voor aanbieders met minimaal een 
contract met minimaal 1 van de 14 Twentse gemeenten voor 
Jeugdhulp, Wmo ondersteuning, hulpmiddelen, trapliften, hulp bij 
het huishouden en/of vervoer. 
Zodra alle 14 Twentse gemeenten unaniem hebben ingestemd met 
deze regeling start de Twentse meerkostenregeling met financiële 
voeding uit de Rijksbijdrage meerkosten.  

Claudio 
Bruggink 

7-9-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3258416 - 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 

7-9-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3257299 - 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 

7-9-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3254628 - 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 

Bas van 
Wakeren 
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genomen en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het 
college heeft conform dit advies besloten.  
 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


