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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 26 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. 

26-10-2021  A01 3325198 - 
Crisisnoodopvang 
asielzoekers 
Hazemeijer 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van- en in te stemmen met het 
besluit van de burgemeester van 23 oktober 2021 
(en het onderliggende verzoek) om 
crisisnoodopvang voor asielzoekers te verzorgen 
door het creëren van 100 opvangplekken in het 
Hazemeijercomplex gedurende een periode van 
maximaal vier weken. 
 
  

Het kabinet is reeds geruime tijd bezig om in verband met de grote 
toestroom aan vluchtelingen extra opvangplekken te regelen voor 
asielzoekers. Tot dusver zonder al te veel resultaat. 
 
Vandaar dat drie ministers in een ultieme poging te voorkomen dat 
de door- en uitstroom van asielzoekers op de opvanglocatie in Ter 
Apel stagneert, verzocht extra opvangplekken te creëren. De 
burgemeester heeft dit verzoek (mede namens het college) 
gehonoreerd en heeft besloten 100 opvangplekken te creëren in 
het Hazemeijercomplex gedurende een periode van vier weken.  
 

Sander 
Schelberg 

26-10-2021  A02 3325220 - 
Crisisnoodopvang 
asielzoekers 
Hazemeijer 

De burgemeester besluit: 
- gelezen het verzoek van De minister van Justitie 
en Veiligheid, de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid, om crisisnoodopvang voor 
asielzoekers te verzorgen door het creëren van 100 
opvangplekken in het Hazemeijercomplex 
gedurende een periode van maximaal vier weken. 

Het kabinet is reeds geruime tijd bezig om in verband met de grote 
toestroom aan vluchtelingen extra opvangplekken te regelen voor 
asielzoekers. Tot dusver zonder al te veel resultaat. 
 
Vandaar dat drie ministers in een ultieme poging te voorkomen dat 
de door- en uitstroom van asielzoekers op de opvanglocatie in Ter 
Apel stagneert, in een ultieme poging hebben verzocht extra 
opvangplekken te creëren. De burgemeester heeft dit verzoek 
(mede namens het college) gehonoreerd en heeft besloten 100 
opvangplekken te creëren in het Hazemeijercomplex gedurende 
een periode van vier weken.  
 

Sander 
Schelberg 

26-10-2021  B03 3316101 - Evaluatie 
bestrijding 
eikenprocessierups 
2021 

Het college besluit in te stemmen met de 
informerende brief aan de raad.  

De bestrijding van de eikenprocessierups is ten einde. Het college 
blikt in een brief aan de raad terug op de overlast en de bestrijding 
van het afgelopen seizoen. Deze overlast was in 2021 aanmerkelijk 
minder dan de voorgaande jaren. In de brief wordt ook ingegaan 
op de bestrijding van de eikenprocessierups in de komende jaren. 
  

Mariska ten 
Heuw 

26-10-2021  B04 3320540 - Lokaal 
Preventieakkoord 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het Lokaal Preventieakkoord 
Hengelo. Kansenongelijkheid in gezondheid 2021 – 
2024. 
2. Toestemming te geven om het logo van de 
gemeente Hengelo op te nemen in het Lokaal 
Preventieakkoord Hengelo (hoofdstuk 4). 
 

Het college stemt in met het Lokaal Preventieakkoord Hengelo. 
Kansenongelijkheid in 
gezondheid 2021 – 2024.   

Bas van 
Wakeren 

26-10-2021  B05 3321464 - Tarieven en 
verantwoording Tozo 
2021, beleid terug- en 
invordering 

Het college besluit voor de goede afhandeling van 
de Tozo 3, 4 en 5: 
1. De aan het ROZ te betalen tarieven voor de 
aanvragen levensonderhoud en bedrijfskrediet voor 

In het voorjaar van 2020 is besloten het ROZ de uitvoering doet 
van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(verder Tozo). Het ROZ kreeg daarvoor het geld van het Rijk voor 
de aangesloten gemeenten. Dit besluit legt de tarieven vast die het 

Mariska ten 
Heuw 
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2021 vast te stellen op respectievelijk € 400 en € 
500. Hierover vindt geen afrekening plaats. 
2. Op basis van de tarieven de verrekening te 
organiseren. 
3. Akkoord te gaan met de werkwijze omtrent de 
verantwoording door de gemeente Hengelo/ROZ en 
de door PWC af te geven controleverklaring. 
4. De beleidsregels terug- en invordering 
bedrijfskapitaal Tozo vast te stellen conform 
bijgevoegd voorstel. 
 

ROZ hanteert per aanvraag. Dit is belangrijk voor de 
accountantscontrole. 
Daarnaast worden in alle ROZ-gemeenten dezelfde (beleids-)regels 
vastgesteld over hoe we omgaan met terugvordering en 
invordering van het bedrijfskapitaal Tozo.  

26-10-2021  B06 3321512 - 
Raadsvragen over 
verplaatsing restaurant 
Mc Wok 
 

In te stemmen met de beantwoordingsbrief van de 
raadsvragen van Lokaal Hengelo en deze ter 
beschikking te stellen van de gemeenteraad 

Door Lokaal Hengelo zijn raadsvragen gesteld over de verplaatsing 
van Mc Wok. Deze vragen zijn beantwoord door het college. 

Bas van 
Wakeren 

26-10-2021  B07 3303021 - Raadvragen 
over asfaltcentrale 
Hengelo 
 

Het college besluit: 
De vragen van SP fractie met betrekking tot de 
asfaltcentrale te beantwoorden . 

De raadsfractie van SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
asfaltcentrale. Het college heeft deze vragen beantwoord.  

Sander 
Schelberg 

26-10-2021  B08 3319129 - 
Raadsvragen over 
tegeltuintjes en het 
project NK-tegelwippen 
 

De raadsvragen over tegeltuintjes en het NK-
tegelwippen te beantwoorden middels bijgevoegde 
antwoordbrief. 

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over tegeltuintjes en 
het NK-tegelwippen. Deze vragen zijn door het college 
beantwoord. 

Mariska ten 
Heuw 

26-10-2021  B09 3309847 - 
Raadsvragen over 
Dienstencentrum 't 
Swafert 

Met bijgevoegde brief antwoord geven op de 
vragen van de SP 

De SP stelt vragen over de situatie voor de bewoners van 't 
Swafert. Over de situatie rond het onderhoud hebben de bewoners 
rechtstreeks contact met eigenaar en beheerder. Waar het gaat 
om het op termijn sluiten van het dienstencentrum heeft Wijkracht 
rechtstreeks contact met de bewoners en de bewonerscommissie 
om uitleg te geven en gezamenlijk de vraag en behoefte van 
bewoners te inventariseren. De SP stelt ook vragen omtrent de 
stand van zaken rond versterken voorliggend. In de politieke 
markt van 12 oktober over het maatregelenpakket is daar ook over 
gesproken. Wijkracht is bereid om de gemeenteraad te informeren 
over de stand van zaken. Bij de beantwoording verwijzen we ook 
naar het plan versterken voorliggend dat vorig jaar is meegestuurd 
en wordt de koppeling gelegd met het beleidsprogramma.  
 

Bas van 
Wakeren 

19-10-2021 
1 week niet 

openbaar 

A02 3319378 - Tweede 
Beleidsrapportage 
2021-vaststellen 
presentatiedocument 
met toelichtende 
teksten 

Het college besluit: 
- het document “Presentatie Tweede 
Beleidsrapportage 2021 met toelichtende teksten” 
vast te stellen en deze na de Politieke Markt van 26 
oktober 2021 aan de gemeenteraad te zenden. 

Het college heeft op 12 oktober 2021 besloten om de Tweede 
Beleidsrapportage 2021 voor besluitvorming aan de gemeenteraad 
te zenden. De gemeenteraad heeft vervolgens de dia's van de 
presentatie van de beleidsrapportage ontvangen, ter voorbereiding 
van de Politieke Markt op 26-10-2021. De toelichtende teksten in 
het document waren nog onderhanden. Met dit besluit heeft het 
college goedkeuring gegeven aan de inhoud van het 
presentatiedocument inclusief toelichtende teksten.  
 
 
 

Mariska ten 
Heuw 
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19-10-2021 
1 week niet 

openbaar 

A03 3319797 - Toelichting 
maatregelenpakket 
sociaal domein 

1. Het college vult - gehoord de raad in de 
beeldvormende politieke markt van 12 oktober 
2021 - paragraaf 8.4 van de begroting aan, stelt 
deze vast en neemt het integraal op in de 
begroting zoals die naar raad is gestuurd ter 
bespreking en vaststelling; 
2. Het college stelt tevens de overige onderdelen 
(naast bijlage 8.4) die betrekking hebben op het 
maatregelenpakket sociaal domein uit de 
Beleidsbegroting 2022-2025 ongewijzigd vast. 
 

Naar aanleiding van de Politieke Markt van 12 oktober 2021 heeft 
het college bijlage 8.4 uit de Beleidsbegroting 2022 - 2025 
aangevuld en vastgesteld. De besluitvorming over die 
beleidsbegroting vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 10 
november 2021. 

Claudio 
Bruggink 

19-10-2021 
1 week niet 

openbaar 

A04 3317818 - Advies 
maatregelenpakket 
Adviesraad 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de reactie op het advies van 
de adviesraad sociaal domein inzake het 
maatregelpakket en deze reactie aan de adviesraad 
te sturen  
2. Het advies van de adviesraad en de reactie ter 
informatie naar de raad te sturen.  

 

De adviesraad sociaal domein heeft in week 40 advies uitgebracht 
op het maatregelenpakket sociaal domein. Het college heeft een 
reactie geformuleerd op deze adviezen en dit ter informatie aan de 
raad gezonden.  

Claudio 
Bruggink 

19-10-2021 
1 week niet 

openbaar 

--- 3291936 - Bezwaar 
tegen besluit Wob-
verzoek 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarde is het niet eens met een besluit op een verzoek op 
grond van de wet openbaarheid ven bestuur. Het bezwaar bevat 
geen gronden van bezwaar. Bezwaarde heeft dit gebrek niet 
hersteld binnen de termijn die daarvoor is geboden. De commissie 
voor de bezwaarschriften heeft daarom geadviseerd het bezwaar 
kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Er is in overeenstemming 
met dit advies besloten. 

Sander 
Schelberg 

19-10-2021 
1 week niet 

openbaar 

--- 3250794 - Bezwaar 
weigering tot plaatsen 
hekwerk aan D. 
Ricardostraat 1 

Het bezwaar, gedeeltelijk in overeenstemming met 
het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften, gegrond te verklaren en de 
gevraagde vergunning alsnog te verlenen. 

Bezwaarde is het niet eens met het weigeren van een 
omgevingsvergunning voor bouwen. De commissie voor de 
bezwaarschriften heeft een advies uitgebracht dat strekt tot 
gegrond verklaring van de bezwaren. Het college kan zich niet 
verenigen met de overwegingen  van de commissie over het 
betrekken van de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen en 
het handhavingsbeleid in de te maken belangenafweging. Het 
college kan zich wel vinden in de  overweging van de commissie  
dat de belangen van bezwaarde bij zijn aanvraag in dit geval 
zwaarder dienen te wegen dan de belangen die samenhangen met 
het niet gebruikmaken van de bevoegdheid om af te wijken van 
het bestemmingsplan. Het college heeft dan ook besloten het 
bezwaar gegrond te verklaren en de gevraagde vergunning alsnog 
te verlenen. 

Gerard 
Gerrtits 

Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


