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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 5 oktober 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. 

5-10-2021  A01 3309816 - 
Beschikbaarstelling 
krediet t.b.v. 
uitvoering 
werkzaamheden 
Marktplein 

1. In te stemmen met het definitief ontwerp van 
het project marktplein/herinrichting winkelstraten. 
2. In te stemmen met de totale kosten van € 
9.070.000 van het project marktplein/herinrichting 
winkelstraten  
3. Een krediet van € 1.828.842,50 ter beschikking 
te stellen voor dat deel van de kosten waarvan de 
bevoegdheid bij het college ligt  
4. In te stemmen met de dekking van dit krediet 
door een bijdrage uit het gemeentelijk 
rioleringsfonds van €1.828.842,50 
 
De raad voor te stellen: 
1. kennis te nemen van het definitief ontwerp van 
het project marktplein/herinrichting winkelstraten. 
2. Kennis te nemen van de totale kosten van 
€9.070.000,- van het project 
marktplein/herinrichting winkelstraten. 
3. een krediet van €5.025.000 ter beschikking te 
stellen voor dat deel van de kosten waarvan de 
bevoegdheid bij de raad ligt 
4. dit krediet te dekken door: 
• een bijdrage uit het budget binnenstad 
marktplein van €3.900.00 
• een bijdrage uit het budget binnenstad 
fietsenstalling markt €725.000 
• een bijdrage uit het budget binnenstad 
warenmarkt €400.000 
 
5. de afschrijvingstermijn van de fietsenstalling op 
30 jaar vast te stellen 
6. in te stemmen met de begrotingswijzigingen 
7. kennis te nemen van de beantwoording van de 
motie “marktplein vergunning vrije zone”.  
 

De raad heeft op 31 maart 2021 het voorlopig ontwerp vastgesteld 
van het Marktplein. Dit is in de afgelopen periode verder 
uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat uitvoeringsgereed is 
gemaakt. Het college stelt de raad voor om het voor de uitvoering 
benodigde krediet ter beschikking te stellen zodat op korte termijn 
kan worden gestart met de werkzaamheden. 

Bas van 
Wakeren 

5-10-2021  B02 3305031 - 
Ondertekening 
bestuursovereenkomst 
ZON (2022-2027); 
Zoetwatervoorziening 
Oost-Nederland 

1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst 
Zoetwatervoorziening oost-Nederland 2-de fase 
Deltaprogramma (2022-2027); 
2. Mariska ten Heuw te mandateren de 
bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-
Nederland 2-de fase Deltaprogramma (2022-2027) 

 
Het Regionaal Bestuurlijk Overleg heeft op 18 juni 2021 het 
werkprogramma voor de 2-de fase ZON (Zoetwatervoorziening 
Oost-Nederland) vastgesteld. Het betreft de periode 2022 tot en 
met 2027. In een bestuursovereenkomst worden de afspraken 
over de investeringen, verantwoordelijkheden, organisatie, wijze 
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namens het college van burgemeester en 
wethouders te ondertekenen. 

van monitoring en sturing van het werkprogramma formeel 
vastgelegd. Wethouder Mariska ten Heuw zal de 
bestuursovereenkomst namens het college van burgemeester en 
wethouders op 4 november ondertekenen. In de 
bestuursovereenkomst zijn voor Hengelo investeringen voorzien op 
het gebied van beekherstel, afkoppelen van verhard oppervlak en 
vermindering van lokale afvoer- en ontwatering. De ZON bijdrage 
voor deze investeringen bedraagt € 682.851,--. 
 

5-10-2021  B03 3307179 - Beëindigen 
lidmaatschap T. 
Morssink bij adviesraad 
Sociaal Domein 1 
september 2021 

1. De heer Tom Morssink ontslag verlenen als lid 
van de Adviesraad Sociaal Domein via bijgaande 
brief. 
2. De adviesraad Sociaal Domein hiervan op de 
hoogte stellen via bijgaande brief. 

De Adviesraad Sociaal Domein is sinds juli 216 het adviesorgaan 
voor het college voor sociale vraagstukken. Zij geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college. De Adviesraad laat het college 
weten dat een van de leden ontslag heeft genomen. Het college 
verleent ontslag aan het lid dat stopt.  
 

Bas van 
Wakeren 

5-10-2021  B04 3308416 - 
Collegebesluit 
realiseren woonhuis 
Borgmanweg nabij 8 

1. in afwijking van het parapluplan Wonen op het 
perceel HGL01T9331 een woning te willen 
vergunnen; 
2. de vergunningverlening voor dit initiatief onder 
mandaat af te handelen. 

Aan de Borgmanweg nabij nummer 8 ligt een perceel met een 
woonbestemming en een bouwvlak. De eigenaar van het perceel 
wil een woning realiseren, maar het bestemmingsplan "parapluplan 
Wonen" verbiedt het toevoegen van (on)zelfstandige woningen. Al 
voor vaststelling van het parapluplan Wonen was een bouwplan in 
ontwikkeling voor het realiseren van een woning. Dat bouwplan 
kon niet doorgaan vanwege het parapluplan Wonen. Het college wil 
de initiatiefnemers de mogelijkheid geven om alsnog, in afwijking 
van het parapluplan, een woning te realiseren.  
 

Gerard Gerrits 

5-10-2021  B05 3303173 - GO-RAL 
definitieve 
samenwerkingsovereen
komst nieuwe 
concessie publieke 
laadpalen Gelderland-
Overijssel 

In te stemmen met het aangaan van de 
overeenkomst met de provincie Overijssel op 
gebied van openbare laadinfrastructuur. 

In Hengelo rijden steeds meer elektrische auto's. Die moeten hun 
accu opladen bij een speciale oplaadpaal. In Hengelo staat al een 
flink aantal van zulke palen. De gemeente Hengelo verlengt het 
contract met de eigenaar van die palen en spreekt daarmee af dat 
de komende jaren de al aanwezige palen goed onderhouden blijven 
zodat iedere e-rijder er gebruik van kan blijven maken. Voor 
nieuwe laadpalen gaat de gemeente Hengelo een samenwerking 
aan met de provincie Overijssel. De provincie gaat op zoek naar 
een nieuwe marktpartij die ook in de toekomst laadpalen voor 
elektrische auto's kan plaatsen in Hengelo en andere gemeenten. 
 

Claudio 
Bruggink 

5-10-2021  B07 3311106 - Aandacht 
voor eenzaamheid 

Het college besluit: 
De gemeenteraad in antwoord op de motie 
“Blijvende aandacht voor eenzaamheid” van 13 juli 
2021 met bijgaande brief en rapportage informeren 
over de resultaten van de pilots eenzaamheid en 

overige initiatieven.  
  

Het college van Burgemeester en Wethouders informeert de 
gemeenteraad over de resultaten van de pilots en overige 
initiatieven in het kader van eenzaamheid.  

Bas van 
Wakeren 

5-10-2021  B08 3255041 - Zienswijze 
Vereniging Vrienden 
van Twickel op 
voorgenomen plannen 
windturbines bouwen 
in het gebied Woolde 
 

- middels een brief een antwoord geven op de 
reacties van Vrienden van Twickel en hoe die zijn 
meegewogen in het voorlopig ontwerp 
omgevingsprogramma en er mogelijkheid is voor 
inspraak.  

Via een brief geeft het college een terugkoppeling hoe een reactie 
van Vrienden van Twickel op de hoofdlijnen van het 
omgevingsprogramma zijn meegewogen in voorlopig ontwerp 
omgevingsprogramma,. Verder informeert het college over de 
inspraakprocedure en het vervolg besluitvormingsproces.  

Claudio 
Bruggink 
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5-10-2021  B09 3276490 - Oproep om 
bij het definitief 
opstellen van 
programma 
grootschalige 
energieopwekking 
rekening te houden 
met  
 

Het college besluit: 
middels een brief antwoord geven op de reactie 
van Stichting Twickel en hoe die zijn meegewogen 
in het voorlopig ontwerp omgevingsprogramma en 
er mogelijkheid is voor inspraak.  

Via een brief geeft het college een terugkoppeling hoe een reactie 
van Stichting Twickel op de hoofdlijnen van het 
omgevingsprogramma zijn meegewogen in  het voorlopig ontwerp 
omgevingsprogramma,. Verder informeert het college over de 
inspraakprocedure en het vervolg besluitvormingsproces.  

Claudio 
Bruggink 

5-10-2021  B11 3303023 - 
Raadsvragen over 
putdeksels Berflo Es 
 

Het college besluit de raadsvragen van de PVV te 
beantwoorden met de bijgevoegde brief. 

De PVV heeft vragen gesteld aan het college over putdeksels in de 
Berfo Es. Het college beantwoordt de vragen met een brief aan 
deze fractie.  

 

5-10-2021  B12 3305517 - 
Raadsvragen 
/vervolgvragen (II) 
verkoopprocedure 
bibliotheek 
Vondelstraat 
 

De raadsvragen/ vervolgvragen (2) van raadslid 
Capelle over de 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 

5-10-2021  B13 3303945 - 
Raadsvragen over 
toepassen 
"kruimelgevallen-
regeling" 
 

De raadsvragen van de heer Janssen over de 
"Kruimelgevallenregeling" door middel van 
bijgaande brief te beantwoorden.  

Raadslid Janssen heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
"Kruimelgevallenregeling" m.b.t. de Vondelstraat. Het college heeft 
deze vragen schriftelijk beantwoord.  

Gerard Gerrits 

5-10-2021  B14 3303040 - 
Raadsvragen over 
opvangplekken voor 
vluchtelingen uit 
Afghanistan 
 

Instemmen met bijgaande brief aan de fractie van 
GroenLinks als antwoord op gestelde vragen over 
opvangplekken voor Afghanen. 

De fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld over de 
mogelijkheid en acties om Afghaanse vluchtelingen op te vangen in 
Hengelo. 
Het college beantwoordt deze vragen in bijgaande antwoordbrief. 

Sander 
Schelberg 

5-10-2021  B15 3303032 - 

Raadsvragen over 
landelijke normering 
windturbines 

Het college besluit: 

- de vragen van de PVV Hengelo over landelijke 
normering windturbines te beantwoorden via 
bijgaande brief.  

De PVV Hengelo heeft vragen gesteld over het toepassen van de 

landelijke normering voor windturbines in relatie tot de uitspraak 
van de Raad van State voor de zoeklocaties voor de windturbines 
uit het voorlopig ontwerp omgevingsprogramma. Deze zijn 
beantwoord in een brief.  

Claudio 

Bruggink 

28-9-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A01 3301072 - 
Beleidsbegroting 2022-
2025 

A. Het college stelt de Beleidsbegroting 2022-2025 
vast, met uitzondering van de onderdelen die 
betrekking hebben op het maatregelenpakket 
sociaal domein (met name bijlage 8.4).   
 
B. De raad voor te stellen:  
1. De Beleidsbegroting 2022-2025 vast te stellen;  
2. Het programmaplan, bestaande uit de 
programma’s als beleidsinhoudelijk kader vast te 
stellen; 
3. Het college van Burgemeester en wethouders te 
machtigen tot het uitvoeren van het  
programmaplan voor het jaar 2022;  

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met 
de Beleidsbegroting 2022-2025 en aangeboden aan de 
gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt dit naar verwachting 
op 26 oktober tijdens een politieke markt en neemt op 10 
november a.s. een besluit. 
 
De Beleidsbegroting is een uitwerking van de Kadernota 2022-
2025 en geeft een overzicht van de plannen voor de komende 
jaren en de financiële stand van zaken.  
De gemeente slaagt erin om de komende jaren de begroting op 
orde te hebben, met een algemene reserve die ruim voldoende is. 
Met een begrotingsomzet in 2022 van € 322 miljoen is de 
gemeente in staat om veel ambities en activiteiten uit te voeren. 

Mariska ten 
Heuw 
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4. De lasten en baten per programma, inclusief de 
mutaties in de reserves, als financieel kader vast te 
stellen voor het jaar 2022 en het autorisatieniveau 
van programma 6 niet meer uit te splitsen in 
deelprogramma’s;  
5. De subsidieplafonds vast te stellen voor het jaar 
2022;  
6.  In te stemmen met het blijven sturen op 
voldoende rijksinkomsten in het sociaal domein; 
door onverminderd de in gang gezette lobby voort 
te zetten; dit geldt ook voor andere bestaande en 
nieuwe taken;  
7. In te stemmen met het pakket aan maatregelen 
om bij te sturen op volume-ontwikkelingen in het 
sociaal domein, zoals verwoord in bijlage 8.4;  
8. In te stemmen met het bewust afwijken van het 
provinciaal toezichtkader met ingang van het jaar 
2023 met betrekking tot de extra verwachte 
rijksmiddelen jeugdzorg (zgn. 'stelpost uitkomst 
onderzoek Jeugdzorg') door deze op 100% te 
stellen in plaats van de door de provincie 
toegestane 75% van de verwachte rijksbijdrage op 
basis van de uitspraak van de commissie van 
Wijzen.  

De basis daarvoor is vastgelegd in de Kadernota 2022-2025 door 
de visie op lange termijn: ‘Samen werken aan een sterke 
economie, samen leven in een aantrekkelijke stad'. De gemeente 
Hengelo blijft investeren in een aangenaam, duurzaam en sociaal 
Hengelo. In de Beleidsbegroting is dit verder uitgewerkt en 
geconcretiseerd.  
 
In het sociaal domein moeten op korte termijn maatregelen 
getroffen worden om de tekorten binnen de Jeugdhulp en Wmo 
terug te dringen. Bij het vaststellen van de Kadernota 2022 – 2025 
hebben gemeenteraad en college aangegeven dat zij er van 
uitgaan dat het Rijk een deel van de stijgende kosten in het sociaal 
domein de komende jaren zal compenseren. Aanvullend heeft de 
gemeenteraad bij het vaststellen van deze Kadernota ingestemd 
met een bezuinigingsopgave binnen de Wmo en Jeugd. 
Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente gaat sturen op 
volumebeheersing en -beperking, waardoor er in de toekomst 
minder en/of minder zware ondersteuningstrajecten nodig zijn. 
Deze maatregelen gezamenlijk moeten leiden tot minder uitgaven 
(ruim € 2,4 miljoen voor 2022). Aanvullende maatregelen voor 
2023 en verder worden meegenomen in de volgende Kadernota. 
 
Per saldo nemen de lokale woonlasten voor een eigenaar van een 
woning met 2,8% toe ten opzichte van 2021. Voor een huurder is 
de toename 1,9%. Dit is nog onder de verwachte inflatie voor 
2022. De totale woonlasten blijven daarmee in onze gemeente op 

een acceptabel niveau. 
 

28-9-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A02 3299787 - 
Belastingverordeningen 
en tarieven 2022 

Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen de volgende 
verordeningen vast te stellen: 
 
a. Verordening onroerende-zaakbelasting 2022 
b. Verordening parkeerbelastingen 2022 
c. Verordening precariobelasting 2022 
d. Verordening hondenbelasting 2022 
e. Verordening toeristenbelasting 2022 
f. Verordening begraafrechten 2022 
g. Legesverordening 2022 
h. Marktgeldverordening 2022 
i. Verordening reinigingsheffingen 2022 
j. Verordening rioolheffing 2022 
k. Verordening rioolaansluitrecht 2022 
l. Verordening kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 2022 
 
2.    Onder voorbehoud van vaststelling door de 
gemeenteraad van de Verordening 
parkeerbelastingen 2022 het Aanwijzingsbesluit 
betaald parkeren 2022 vast te stellen. 

Het college is akkoord met de conceptverordeningen voor de 
gemeentelijke belastingen 2022 en zendt deze ter vaststelling aan 
de gemeenteraad.  
Daarnaast besluit het college het Aanwijzingsbesluit betaald 
parkeren 2022 vast te stellen met de bijbehorende 
parkeerlocatiekaart. 
Als de raad deze verordeningen vaststelt stijgen de gemeentelijke 
woonlasten met 2,8% voor een eigenaar van een woning en met 
1,9% voor een huurder. Dit is minder dan de prijsindex van 3,1%, 
waarmee we de lasten verhogen. in de begroting 2022. 

Mariska ten 
Heuw 
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28-9-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B01 3306682 - Gewijzigd 
vaststellen 
bestemmingsplan 
Broek, Noordrand en 
beeldkwaliteitplan 
Hengelo Broek Noord, 
Aan het tuin 

A. 
Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan Broek, Noordrand (met 
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0138-0301, 
getekend op de ondergrond 
NL.IMRO.0164.BP0138.dgn) gewijzigd vast te 
stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Broek, Noordrand; 
3. het beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan 
het tuinpad gewijzigd vast te stellen; 
4. de welstandsnota te wijzigen door in paragraaf 
3.9 het beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, 
Aan het tuinpad op te nemen in de lijst van 
vastgestelde plannen en de kaarten hierop aan te 
passen. 
 

B. 
Het college besluit: 
1. het vorige collegebesluit aangaande voorliggend 
plan (zaaknummer: 3142421) in te trekken. 

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van Broek Noord en is 
het sluitstuk van de wijk. Het plangebied wordt begrensd door de 
Duizendpoot, de Sprinkhaan en de Bijenkorf. De mogelijkheid voor 
woningbouw in het plangebied is op hoofdlijnen al voorzien in de 
nu geldende bestemmingsplannen, maar de feitelijke ontwikkeling 
daarvan heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Het 
oorspronkelijke plan voor het gebied bestond uit de realisatie van 
110 grondgebonden woningen. Echter, de voorliggende locatie is 
één van de locaties waar de gemeente, in het kader van 
deprogrammeren, het aantal woningen naar beneden heeft 
bijgesteld. In voorliggend plan wordt het aantal nog te realiseren 
grondgebonden woningen dan ook teruggebracht naar maximaal 
84 woningen. 
Ook is het 'Beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het 
tuinpad' opgesteld. Dit is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van 
het woongebied te toetsen en te bewaken.  
 

Het ontwerp beeldkwaliteitplan en het ontwerp bestemmingsplan 
hebben beide gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 
zowel tegen het bestemmingsplan als tegen het beeldkwaliteitplan 
zienswijzen ingediend.  
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Broek, Noordrand 
en het beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het tuinpad 
gewijzigd vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor het 
bestemmingsplan niet te worden vastgesteld. 
 

Bas van 
Wakeren 

      

      

      

      

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


