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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 16 november 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. 

16-11-2021  A01 3323466 - Parameters 
voor de herziening van 
de grondexploitaties 
2022. 

Het college besluit: 
De Raad voor te stellen om voor de herziening van 
de grondexploitaties per 1 januari 2022 de 
volgende parameters vast te stellen: 
1. De rente te stellen op 1,54% met uitzondering 
van de projecten De Veldkamp, de Hemmelhorst 
en XL Business Park. 
2. Voor zover geen specifieke contractuele 
afspraken op projectniveau gelden, de kosten- en 
opbrengstenstijging te bepalen conform de tabel 
die vermeld is onder punt 6 op pagina 9 in de 
memo bij dit voorstel. 

Door de gemeente Hengelo wordt een aantal grondexploitaties 
gevoerd. Deze behoren tot de verschillende ruimtelijke projecten 
die in de stad worden gerealiseerd. Jaarlijks stelt de raad, 
voorafgaand aan de herzieningen van de grondexploitaties, de 
parameters vast waarmee de grondexploitaties worden 
doorgerekend. Het gaat daarbij om de rekenkundige 
uitgangspunten voor berekening van opbrengstenstijging, 
kostenstijging en rente. Deze uitgangspunten gelden, tenzij er 
project-specifiek expliciet anders is besloten, voor alle 
grondexploitaties. Daarmee wordt vergelijkbaarheid en 
transparantie gewaarborgd De parameters moeten voor de start 
van de herzieningen vastgesteld zijn, zodat deze daarna verwerkt 
kunnen worden in de grondexploitaties. Met dit voorstel verzoekt u 
de gemeenteraad om de parameters voor de herziening van 2022 
vast te stellen. 
 

Mariska ten 
Heuw 

16-11-2021  A02 3320524 - Coalitions of 
the Willing 

1. In te stemmen met de overgang van het 
gastheerschap, inclusief de bijbehorende formatie 
en budgetten, van de drie Coalitions of the willing: 
a. Netwerkstad Twente; 
b. Milieu Duurzaamheid & Afval/RES; 
c. Mobiliteit; 
naar de gemeente Hengelo per 1 januari 2022, als 
uitvloeisel van de transitie van de (voormalige) 
gemeenschappelijke regeling Regio Twente. 
 
2. De bijbehorende – budgettair neutrale – 

begrotingswijziging vast te stellen. 
3. Met bijgevoegde brief als nieuwe 
gastheerorganisatie de bijbehorende twee 
overeenkomsten (MDA/RES en Mobiliteit) aan te 
bieden aan de (overige) dertien Twentse colleges 
met het verzoek deze per ommegaande aan te 
gaan. 
4. Als deelnemer, het college en de burgemeester 
beiden voor zover het de eigen bevoegdheden 
aangaat, de twee overeenkomsten MDA/RES en 
Mobiliteit aan te gaan.  
 
 
 

De Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente is het afgelopen 
jaar opgesplitst in de Twenteboard, een regeling voor Gezondheid 
en een Recreatieschap. De overblijvende 
samenwerkingsonderwerpen zijn teruggegaan naar de veertien 
Twentse gemeenten. De gemeente Hengelo heeft aangeboden de 
nieuwe gastheerorganisatie te willen zijn voor de onderwerpen (en 
betrokken medewerkers) Netwerkstad Twente, Mobiliteit en Milieu, 
Duurzaamheid en Afval. Voor die laatste twee gaan de 
deelnemende gemeenten een overeenkomst met elkaar aan. 

Claudio 
Bruggink 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

16-11-2021  A04 3320403 - 
Ondernemersfonds 
t.b.v. ondersteuning 
zelfstandige 
ondernemers 

De gemeenteraad voor te stelen: 
1. Een reserve voor een ondernemersfonds in te 
stellen en daarin eenmalig een deel van het restant 
TONK- budget ter grootte van € 675.000 te 
doteren; 
2. In te stemmen met het voorstel een speciaal 
coronakrediet voor ondernemers aan te bieden en 
de voorgestelde voorwaarden nader vast te stellen 
in een regeling; 
3. De raad voor te stellen gedurende de looptijd 
van het ondernemersfonds € 175.000 voor de 
uitvoering van ambtelijke inzet te onttrekken aan 
het ondernemersfonds. Waarvan € 75.000 in 2022;    
4. Het Hengelose TONK- beleid zoals voorgesteld 
aan te passen voor ondernemers en middels 
budgetoverheveling zullen wij voorstellen 125.000 
beschikbaar te houden voor aanvragen in 2022; 
5. De raad in de reguliere P&C-cyclus te informeren 
over de voortgang en benutting van de 
regeling/reserve 
6. Het mandaat omtrent de kredieten aan te 
passen en ROZ te mandateren voor de uitvoering 

Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van de (financiële) 
ondersteuningsmogelijkheden tijdens de 
coronacrisis. Deze maatregelen zijn door het Rijk per 1 oktober 
2021 gestopt. Bij het ROZ spreken 
ondernemersadviseurs zelfstandigen die ook nu nog ondersteuning 
nodig hebben. Soms mag het ROZ die 
ondersteuning (Besluit bijstand zelfstandigen, Bbz) niet bieden, 
omdat de partner van een zelfstandige 
teveel verdient, terwijl de ondernemersadviseur het wel verstandig 
zouden vinden deze ondernemer te 
helpen met een krediet. Hiervoor gaan wij in Hengelo een speciaal 
ondernemersfonds oprichten. 
Daarnaast konden veel zelfstandigen in 2021 niet aantonen dat zij 
recht hadden op een uitkering volgens de 
TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). 
Een deel van deze zelfstandigen kan dat 
naar verwachting in 2022 wel aantonen, als de jaarcijfers voor 
2021 bekend zijn. Voor deze groep maken 
wij het mogelijk in 2022 alsnog een aanvraag in te dienen voor de 
TONK-regeling. 
Van het bedrag dat de gemeente Hengelo heeft gekregen voor het 
uitvoeren van de TONK-regeling is 
ongeveer 1,2 miljoen over. Voor de uitvoering van het 
ondernemersfonds reserveren wij 675.000 euro en 
voor de TONK-aanvragen 125.000 euro. Dat is voor het 
verstrekken van geld aan de ondernemers (Bbz en 

TONK) en voor de personele kosten die de gemeente maakt om dit 
uit te voeren. De 400.000 euro die dan 
nog overblijft, wordt toegevoegd aan de algemene middelen van 
de gemeente. 
 

 

16-11-2021  B01 3332771 - Verordening 
en beleidsregels 
Individuele 
Inkomenstoeslag 2022 

1. De verordening individuele inkomenstoeslag 
2022 ter vaststelling aan de raad aanbieden. 
2. De beleidsregels individuele inkomenstoeslag 
2022 vast te stellen. 
3. Clientenraad minima en Wmo informeren 
middels bijgaande brief. 

In de huidige verordening zijn de begrippen ‘zicht op 
inkomensverbetering’ en ‘geen zicht op inkomensverbetering’ 
gedefinieerd. Het is echter de bevoegdheid van het college om 
daar invulling aan te geven. Hiervoor is de verordening aangepast 
en is in een nieuwe beleidsregel verwoord.  
De tweede reden voor wijziging van de verordening heeft te maken 
met Wajongers. Met een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
gebaseerd op het minimumloon, komen zij niet meer in 
aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Om deze groep 
weer toegang tot de inkomenstoeslag te geven moet de definitie 
van de doelgroep worden aangepast. 
De verordening en beleidsregel hebben tot 9 november 2021 zes 
weken ter inzage gelegen. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen. De 
verordening wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad 
aangeboden. 
 
 
 
 

Mariska ten 
Heuw 



Pagina 3 van 4 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

16-11-2021  B03 3331605 - 
Voortgangsrapportage 
Investeren in Twente 
2021-I 

Het college besluit: 
De gemeenteraad te informeren over de 
voortgangsrapportage Investeren in Twente 2021-
I. 

Het college informeert de raad over de voortgangsrapportage 
Investeren in Twente. Het gaat hierbij over de regionale 
investeringsprogramma's Agenda voor Twente en Regiodeal 
Twente. Binnen deze programma's worden projecten uitgevoerd 
die een positief effect hebben op de economie in Twente.  
 

Sander 
Schelberg 

16-11-2021  B08 3322910 - 
Raadsvragen over oud 
papier 
 

De vragen van de PVV over oud papier 
beantwoorden middels bijgevoegde concept 
antwoord brief.  

De fractie van de PVV heeft raadsvragen gesteld over oud papier. 
Deze zijn door het college beantwoord.  

Bas van 
Wakeren 

12-10-2021 
Voorlopig 

niet 

openbaar 

A01 3304336 - Besluit 

woonwagen locaties 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de wijze waarop 
woonwagenbewoners, omwonenden, instellingen 
en wijkraden worden geïnformeerd over deze 
ontwikkeling; 
2. de raad voor te stellen: 
a. Kennis te nemen van het locatieonderzoek en de 
daaruit voortvloeiende twee voorkeurslocaties; en 
b. Het college opdracht te geven voor de 
uitwerking van een concreet plan voor beide 
locaties dat de basis vormt voor een 
bestemmingsplanprocedure en financiële 
verantwoording. 

Sinds het intrekken van de woonwagenwet in 1999, zijn 

gemeenten primair verantwoordelijk voor het huisvesten van 
woonwagenbewoners. Hierbij is aantoonbare binding met de 
woonwagencultuur randvoorwaardelijk. Begin dit jaar is de 
behoefte gepeild, hieruit bleek dat er 14 huishoudens wachten op 
een standplaats. Inmiddels is dit aantal opgelopen tot 18 
huishoudens. Een aantal jaar na het intrekken van de 
woonwagenwet zijn de eerste aanmeldingen binnengekomen. Dit 
maakt dat enkele huishoudens +/- 17 jaar wachten.  Uit 
locatieonderzoek zijn 5 mogelijke locaties naar voren gekomen. Er 
zijn twee locaties nodig om de groep langst wachtenden zo snel 
mogelijk kunnen huisvesten. 

Bas van 

Wakeren 

9-11-2021 
1 week niet 

openbaar  

B04 3317062 - 
Raadsvragen over 
stijgende 
energiekosten 

- Instemmen met beantwoording van de 
raadvragen van BurgerBelangen over stijgende 
energieprijzen en de gevolgen voor huishoudens 
die zijn aangesloten op het warmtenet en de 
stijgende energiearmoede. 

Met een brief beantwoordt het college de vragen van 
BurgenBelangen wat voor invloed de stijgende energieprijzen 
hebben op de warmtetarieven voor huishoudens die zijn 
aangesloten op het warmtenet. Daarnaast geeft het college 
antwoord op de vraag  of inwoners van Hengelo die hun 
energierekening niet meer kunnen betalen ten gevolge van de 
stijgende energieprijzen geholpen kunnen worden via bijzondere 
bijstand.  
 

Claudio 
Bruggink 

9-11-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3310510 - 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. 

 Bas van 
Wakeren 

9-11-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3310338 - 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. 

 Bas van 
Wakeren 

9-11-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3304928 - 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. 

 Bas van 
Wakeren 

9-11-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3304329 - 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. 

 Bas van 
Wakeren 

9-11-2021 --- 3303030 - Bezwaar het bezwaar, overeenkomstig het advies van de  Bas van 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 
1 week niet 

openbaar  
tegen het besluit van 
beschikking 
bestuursdwang afval 
 

commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

Wakeren 

9-11-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3302794 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 
 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten. 

 Bas van 
Wakeren 

9-11-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3297013 - 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. 

 Bas van 
Wakeren 

9-11-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3296803 - Bezwaar 
tegen het besluit van 
bestuursdwang afval 
 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

 Bas van 
Wakeren 

9-11-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3276353 - Bezwaar 
tegen het besluit 
Beschikking 
bestuursdwang afval 
 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten. 

 Bas van 
Wakeren 

9-11-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3273552 - Bezwaar 
Mentink tegen besluit 
bestuursdwang afval 
 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

 Bas van 
Wakeren 

9-11-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3264299 - Bezwaar 

tegen besluit 
bestuursdwang afval 
 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 

commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren.  

 Bas van 

Wakeren 

9-11-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3264275 - Bezwaar 
tegen besluit 
bestuursdwang afval 
 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren.  

 Bas van 
Wakeren 

9-11-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3310510 - 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. 

 Bas van 
Wakeren 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


