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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 23 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. 

23-11-2021  A01 3338820 - Tijdelijke 
Subsidieregelingen 
bijdrage ondersteuning 
naleving controle op 
coronatoegangsbewijze
n (CTB) voor 
ondernemers en 
verenigingen / 
stichtingen 

Het college besluit: 
1. De Tijdelijke subsidieregeling bijdrage 
ondersteuning naleving controle op 
coronatoegangsbewijzen (CTB) voor ondernemers 
en de Tijdelijke subsidieregeling bijdrage 
ondersteuning controle op coronatoegangsbewijzen 
(CTB) voor sport en cultuur vast te stellen 
2. De raad voor te stellen de subsidieplafonds van 
respectievelijk €125.000 en €50.000 en de 
begrotingswijziging voor de regeling controle CTB 
vast te stellen. 
 

Het college heeft besloten subsidieregelingen vast te stelleen voor 
ondernemers en de sport en cultuur om het mogelijk te maken dat 
zij een eenmalige bijdrage kunnen aanvragen voor de naleving 
controle op coronatoegangsbewijzen 

Sander 
Schelberg 

23-11-2021  B01 3289243 - Aanvraag 
regeling wederopbloei 
2020 

Het college besluit: 
1. De subsidie aan de Stichting Volksfeesten Oele 
te verlenen en direct vast te stellen, op grond van 
de ASV en in de lijn met de subsidieregeling 
Herstelfonds Duurzame Wederopbloei. 
2. Het bedrag van € 1.663,09 te dekken uit de post 
65308011.436100. 
3. De stichting te informeren middels bijgevoegde 
brief. 
 

Als vervolg op de motie Wederopbloei en de subsidieregeling uit 
2020 wordt er in 2021 maatwerk geleverd aan die stichtingen en 
verenigingen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. De 
stichting Volksfeesten Oele ontvangt op basis van hun aanvraag €  
1.663,09 subsidie voor kosten Corona en  inkomstenderving door 
Corona. 

Claudio 
Bruggink 

23-11-2021  B02 3334943 - 
Uitvoeringskrediet 
sanering en bouwrijp 
maken Marskant 

Een voorbereiding- en uitvoeringkrediet van € 
719.000,- beschikbaar te stellen voor het project 
Marskant, voor het saneren, slopen en bouwrijp 
maken plangebied.  

Voor de op korte termijn uit te voeren werkzaamheden ten 
behoeve van de sanering en het bouwrijp maken van het gebied 
Marskant  stelt het college een voorbereiding- en uitvoeringkrediet 
van € 719.000,- beschikbaar. Hiermee kunnen de werkzaamheden 
starten om het gebied bouwrijp te maken en te saneren. 
 

Bas van 
Wakeren 

23-11-2021  B04 3316211 - 
Raadsvragen over 
laadpalen 

Het college besluit: 
De gestelde vragen middels bijgevoegde brief te 
beantwoorden.  

Er komen steeds meer elektrische auto's in Hengelo. Die moeten 
allemaal kunnen opladen. Hoe we dat gaan doen komt in het 
nieuwe laadbeleid van de gemeenten te staan. Pro Hengelo heeft 
vragen gesteld over palen die de functie van lantaarnpaal en 
oplaadpaal combineren. Deze palen zouden er voor kunnen zorgen 
dat de gemeente minder extra oplaadpalen op straat hoeft te 
plaatsen. De gemeente gaat uitzoeken of het inderdaad mogelijk is 
om dit soort palen te gaan gebruiken. Het college van 
Burgemeester en Wethouders zal een uitspraak doen over dit 
onderwerp in het nog op te stellen laadbeleid.  
 
 
 

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

16-11-2021 
1 week 
niet 
openbaar  

A05 3320270 - 
Subsidieaanvragen 
regeling versterking en 
vernieuwing 2 

Het college besluit: 
• de subsidieaanvraag van € 1.271,- van het 
dichterscollectief Niet Zwichten maar Dichten voor 
het bouwen van een basis responsieve website af 
te wijzen. 
• de subsidieaanvraag van € 3.290,- van S.M. 
Tamboerkorps Liberation voor een promotiefilm af 
te wijzen.  
• aan 074’PK een subsidie van € 20.606,- toe te 
kennen voor het project “broedplaats De 
Möllerwerf”. 
• de subsidieaanvraag van € 15.870,- van stichting 
Oald Hengel Investering gebouw en audiovisuele 
ondersteuning af te wijzen. 
• de subsidieaanvraag van € 25.000,- van de 
Bibliotheek Hengelo af te wijzen. 
• de subsidieaanvraag van € 25.000,- van stichting 
Klankkast af te wijzen. 
• de subsidieaanvraag van € 11.953,- van 
Muziekvereniging Armonia af te wijzen. 
• de subsidieaanvraag van € 5.000,- van de 
protestantse gemeente Hengelo af te wijzen. 
• de subsidieaanvraag van € 8.320,- van het koor 
Opus af te wijzen. 
• de subsidieaanvraag van € 6.419,- van de 
Hengelose Koren Koepel (HKK) af te wijzen.  

• de subsidieaanvraag van € 10.000,- van stichting 
Bernard’s Ontmoeting voor TULP af te wijzen. 
• de subsidieaanvraag van € 19.750,- van stichting 
in Wording voor het plan voor samenwerkende 
culturele organisaties uit Hengelo af te wijzen. 
• de subsidieaanvraag van € 4.894,- van het 
Twents Fanfare Orkest af te wijzen.  
• De raad informeren over het bereikte 
subsidieplafond middels bijgevoegde raadsbrief 
 

Het college heeft op 24 augustus besloten om een 
uitvoeringsregeling “versterking en vernieuwing lokale culturele 
programmering in (post)coronatijd” vastgesteld. Het doel van de 
subsidie is tweeledig: 
• Versterken van lokale culturele organisaties in (post)coronatijd 
• Vernieuwen van lokale culturele programmering in 
(post)coronatijd 
 
Alle aanvragen die tussen 3 oktober en 2 november zijn 
binnengekomen en compleet zijn liggen zijn beoordeeld. De raad 
wordt middels een raadsbrief geïnformeerd over het aantal 
toegewezen en afgewezen aanvragen en het bereiken van het 
subsidieplafond.  

Bas van 
Wakeren 

16-11-2021  
1 week 
niet 
openbaar 

B02 3301336 - 
Ondersteunende brief 
ANWB AutoMaatje en 
eenmalige bijdrage 
totstandkoming ANWB 
AutoMaatje 

Het college besluit:: 
1. In te stemmen met het toekennen van een 
éénmalige bijdrage van € 16.650,- aan Wijkracht 
voor de realisatie en opstart van ANWB 
Automaatje; 
2. Dit bedrag te dekken uit het budget 
voorliggende voorzieningen WMO 
(66100530.341010.U) 
3. ANWB Automaatje per brief te informeren 
waarmee de steun wordt uitgesproken voor ANWB 
AutoMaatje. 
 
 
 

Als gemeente Hengelo zijn  we blij met de introductie van ANWB 
AutoMaatje. Deze vorm van vervoer is voor iedereen makkelijk te 
gebruiken. Je bestelt bij Wijkracht een auto met bestuurder die je 
naar de plek brengt die is afgesproken. De dienst wordt door 
verschillende Hengelose organisaties aangeboden. Als gemeente 
Hengelo ondersteunen we deze dienst, omdat het inwoners van 
Hengelo meer mobiel maakt en bijdraagt aan een voor iedereen 
goed toegankelijke gemeente. 

Bas van 
Wakeren 



Pagina 3 van 4 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

16-11-2021  
1 week 
niet 
openbaar 

B04 3316721 - 
Collegebesluit 
Lambertuskermis 2022 

Het college besluit; 
1) De verhuurvoorwaarden Lambertuskermis 2022 
vast te stellen. 
2) De pachtgebieden voor de Lambertuskermis 
2022 vast te stellen 

Voor de Lambertuskermis in 2022 zijn de  verhuurvoorwaarden 
Lambertuskermis 2022 en de terreinindeling voor deze kermis 
vastgesteld. Hierin wordt bepaald waar de kermis wordt gehouden.  

Gerard Gerrits 

16-11-2021  
1 week 
niet 
openbaar 

B06 3332532 - Gesprek 
inzake borging motie 
erfgoed 
Dikkerscomplex 

in te stemmen met de inhoud van bijgaande brief. De gemeenteraad heeft op 27 oktober een motie over erfgoed van 
het Dikkers-complex aangenomen. In de motie staat dat samen 
met ontwikkelaar, de erfgoedcommissie en supervisieteam nader 
moet worden besproken en onderzocht welke andere 
erfgoedelementen nog ingepast zouden kunnen worden in een uit 
te werken plan. Hiervoor wil het college eerst in gesprek met de 
ontwikkelaar hoe dit in het vervolgproces vorm te geven is en wat 
ook de planning is van ontwikkelaar. Om de ontwikkelaar formeel 
op de hoogte te stellen van de motie die aangenomen is, wordt 
een brief verstuurd. 
 

Mariska ten 
Heuw 

16-11-2021  
1 week 
niet 
openbaar 

B07 3329503 - 
Collegevoorstel 
realisatieovereenkomst 
Dikkers 

1. Aan te gaan met ICOON Vastgoed B.V., 
gevestigd te Velp, de bij dit voorstel behorende   
realisatieovereenkomst “project realisering 
openbare ruimte i.v.m. herontwikkeling 
Dikkersterrein”;  
2. Wethouder Ten Heuw op grond van artikel 171 
lid 2 Gemeentewet te machtigen de overeenkomst 
te ondertekenen namens de burgemeester (de 
machtiging is toegevoegd aan de documenten); 
3. In te stemmen met een overdracht van de 
rechten en plichten als vastgelegd in de anterieure 
overeenkomst en de realisatieovereenkomst, 
conform respectievelijk artikel 11 en artikel 12, van 
ICOON aan KondorWessels Projecten B.V. Tevens 
er mee in te stemmen dat de vanuit de 
realisatieovereenkomst de benodigde bankgarantie 
afgegeven kan worden vanuit het VolkerWessels 
concern en er mee in te stemmen dat een 
aannemer vanuit het VolkerWessels concern door 
de exploitant wordt aangewezen voor de infra 
werkzaamheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP 27 oktober is het bestemmingsplan voor het Dikkersterrein in 
Hart van Zuid door de gemeenteraad vastgesteld. In het 
bestemmingsplan is sprake van een economisch uitvoerbaar plan. 
Onderdeel van deze economische uitvoerbaarheid is een 
overeenkomst die toeziet op het wettelijk verplichte kostenverhaal 
van de uitvoering. De gemeente dient alle kosten die zij maakt te 
verhalen op de ontwikkelaar. Hiertoe is een anterieure 
overeenkomst inzake de realisatiefase opgesteld en vastgesteld. 

Mariska ten 
Heuw 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

16-11-2021  
1 week 
niet 
openbaar 

--- 3282103 - Bezwaar 
tegen het besluit van 
aanvraag 
omgevingsvergunning 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarde is het niet eens met het weigeren van een 
omgevingsvergunning voor een erfafscheiding. De commissie voor 
de bezwaarschriften is van oordeel dat de vergunning terecht 
geweigerd is, omdat het bouwplan in strijd is met het 
bestemmingplan en niet past binnen de beleidsregels voor 
afwijking van het plan.  Er is ook geen reden om af te wijken van 
het beleid.  Er is in overeenstemming met het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften besloten het bezwaar 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 
 

Gerard Gerrits 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


