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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 30 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. 

30-11-2021  A03 3315723 - 
Beleidskader 
kansspelautomatenhall
en 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de in het advies 
opgenomen beleidsopties: i. handhaven nul beleid 
of ii. toelaten van kansspelautomatenhallen en 
daarnaast kennis te nemen van de ideeën voor 
beleidskaders voor het toelaten van 
kansspelautomatenhallen; 
2. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel 
te verzoeken om: 
a. Een principiële keuze te maken uit de volgende 
twee beleidsopties:  
i. Handhaven nul beleid kansspelautomatenhallen 
of; 
ii. Toelaten van kansspelautomatenhallen; 
b. Bij keuze ii het college opdracht te geven voor 
het opstellen van beleidskaders voor het toelaten 
van kansspelautomatenhallen. 

Naar aanleiding van een tweetal beeldvormende politieke markten 
over het mogelijk gaan toestaan van kansspelautomatenhallen in 
Hengelo, vraagt het college de gemeenteraad een besluit te nemen 
en eventueel opdracht te geven voor het opstellen van 
beleidskaders voor het toelaten van kansspelautomatenhallen.    

Gerard Gerrits 

30-11-2021  B01 3339255 - Regiovisie 
Jeugdhulp Twente 

Het college besluit: 
1. De Regiovisie Jeugdhulp Twente vast te stellen, 
voor zover het de bevoegdheid van het college 
betreft. 
2. De Raad voor te stellen de Regiovisie Jeugdhulp 
Twente vast te stellen en ons college de opdracht 
te geven te komen tot een regionale 
samenwerkingsagenda op basis van deze visie. 

Landelijk is afgesproken dat alle gemeenten in regionaal verband 
een Regiovisie Jeugdhulp vaststellen. De 14 Twentse gemeenten 
hebben dit voor de regio Twente gedaan. In de Regiovisie 
Jeugdhulp Twente staat hoe aanbieders, professionals, betrokken 
inwoners en gemeenten in de komende jaren vanuit samenwerking 
jeugdhulp willen organiseren: door de sociale basis voor 
ondersteuning van jeugdigen en gezinnen naar een hoger plan te 
tillen, door normaliseren en preventie het zorgvolume te beperken 
en door het aan de voorkant realiseren van betere kennis en kunde 
over diagnose, triage en verklarende analyse de positie van de 

jeugdige en gezin te versterken. Het gezamenlijk maken van 
afspraken draagt bij aan het oplossen van de regionale knelpunten 
met als uiteindelijk doel een duurzaam kwalitatief en betaalbaar 
stelsel. Op deze wijze kunnen we aan inwoners de hulp bieden die 
nodig is, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. 
 

Claudio 
Bruggink 

30-11-2021  B02 3329200 - 
Bodembestedingsplan 
2022-2025 

Het college besluit de gemeenteraad voor te 
stellen: 
1. Het bodembestedingsplan 2022-2025 met 
bijbehorende begroting en begrotingswijziging vast 
te stellen; en  
2. in te stemmen te gaan met de opgestelde 
criteria. 

In 2020 is het Convenant bodem en ondergrond (2016-2020) tot 
een einde gekomen en daarmee de afspraken omtrent de 
financiële middelen. Omdat vanaf 2022 nieuwe afspraken tussen 
het Rijk en de andere overheden gaan gelden die eind 2021 
duidelijk worden, is besloten om voor de komende jaren tot en met 
2025 een bodembestedingsplan op te stellen. Dit plan is een 
verdere ontwikkeling van het Bodembestedingsplan 2020-2021. 

Claudio 
Bruggink 
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30-11-2021  B03 3336330 - Toetreding 
Haaksbergen tot de 
centrumgemeenteregel
ing "ICT samenwerking 
Hengelo" 

1. Het college besluit vast te stellen: 
a. de toetreding van de gemeente Haaksbergen tot 
de Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT 
Hengelo 
b. de Dienstverleningsovereenkomst samenwerking 
ICT Haaksbergen-Hengelo 
 
2. Het college besluit de raad voor te stellen: 
toestemming te geven tot de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling 
"Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT 
Hengelo" ten behoeve van de toetreding van de 
gemeente Haaksbergen tot deze 
gemeenschappelijke regeling. 
 

De gemeente Haaksbergen heeft gevraagd toe te mogen treden tot 
de ICT samenwerking, zoals deze sinds 2014 tussen Hengelo en 
Oldenzaal bestaat, en waaraan het openbaar lichaam SWB Midden 
Twente in 2017 is toegetreden. 
De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan snel en het garanderen van 
de continuïteit en de betrouwbaarheid van ICT zijn grote opgaven 
voor individuele organisaties. Om die reden heeft de gemeente 
Haaksbergen de samenwerking op ICT met Hengelo gezocht, zodat 
de gemeente Hengelo ook de gemeente Haaksbergen kan 
ondersteunen met ICT. 

Claudio 
Bruggink 

30-11-2021  B04 3325812 - Benoeming 
M. Bos als lid 
Adviesraad Sociaal 

Domein per 1-11-2021 

Het college besluit: 
1. Mevrouw Marieke Bos te benoemen als nieuw lid 
van de Adviesraad Sociaal Domein voor de duur 

van vier jaar met een optie tot verlenging van nog 
eens vier jaar via bijgaande brief. 
2. De adviesraad Sociaal Domein hiervan op de 
hoogte te 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 zij mw. M. Bos voordraagt als nieuw lid. Het college 
stemt in met de benoeming van het nieuwe lid.  

Bas van 
Wakeren 

30-11-2021  B05 3335765 - 
Intensivering toezicht 
en handhaving 
gastouderopvang 

Het college besluit: 
1. De inspecties gastouderopvang uitbreiden naar 
40% in 2022 en 50% in 2023 van het aantal 
gastouders in Hengelo.  
2. De overblijvende gelden van het budget toezicht 
en handhaving kinderopvang in te zetten voor 
kinderopvang op basis van Sociaal medische 
indicatie (SMI). 

Vanaf 1 januari 2022 komen er landelijk structureel extra middelen 
beschikbaar voor de intensivering van het toezicht en handhaving 
op de gastouderopvang: kleinschalige kinderopvang in huiselijke 
sfeer. Omdat er voor de gastouderopvang extra middelen zijn 
vrijgekomen is de insteek om vanaf 2022 en doorlopend in 2023 
meer aandacht te besteden aan het toezicht en handhaving binnen 
de gastouderopvang. Dit met als doel de kwaliteit en 
professionaliteit binnen de gastouderopvang te vergroten.  
 

Claudio 
Bruggink 

30-11-2021  B06 3334116 - 
Samenwerkingsoveree
nkomst "herinrichting 
Elsbeek". 

Het college besluit: 
In te stemmen met de realisatieovereenkomst en 
deze aan te gaan; 

Gemeente Hengelo en het waterschap Vechtstromen gaan de 
Elsbeek tussen de Koekoeksweg en de Oude Molenweg 
herinrichten. De huidige beek krijgt meer ruimte en er wordt een 
wandelpad aangelegd. De hoofdgroenstructuur wordt versterkt 
door te kiezen voor een divers sortiment aan (inheemse) 
beplanting. Omwonenden zijn zeer nauw betrokken geweest bij het 
ontwerpproces. 
Voor de samenwerking tussen de gemeente en het waterschap is 
een realisatieovereenkomst opgesteld.  
Deze wordt naar verwachting op 9 december tijdens een 
starthandeling door de bestuurders ondertekend.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Mariska ten 
Heuw 
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30-11-2021  B07 3336616 - Voortzetten 
klantvriendelijk 
parkeren 

1. Shop & Go voortzetten met het huidige aantal 
parkeerplaatsen.  
2. Klantvriendelijk handhaven met 2 jaar verlengen 
3. De raad te informeren over dit besluit middels 
bijgevoegde brief 'Raadsbrief voortzetting 
maatregelen klantvriendelijk parkeren'. 

Er lopen momenteel twee proeven in de binnenstad die het 
autoparkeren in Hengelo klantvriendelijker kunnen maken. Dit zijn 
Shop & Go en Klantvriendelijk handhaven.  
 
Shop & Go is de proef waarbij op 13 aangewezen parkeerplaatsen 
in de binnenstad 30 minuten gratis geparkeerd mag worden.  
Bij de proef Klantvriendelijk handhaven krijgen automobilisten 
waarvan de parkeertijd is verlopen een ansichtkaart. Daarop wordt 
de automobilist vriendelijk bedankt voor het bezoeken van onze 
binnenstad met daarbij een melding dat de parkeertijd is verlopen 
en het voor nu bij een eenmalige waarschuwing blijft. 
 
Beide maatregelen zijn geëvalueerd. De resultaten uit de evaluatie 
zijn positief. Het college heeft daarom het besluit genomen om 
Shop & Go structureel voort te zetten met het huidige aantal 
parkeerplaatsen en klantvriendelijk handhaven met 2 jaar te 
verlengen. In de begroting is hiervoor budget gereserveerd.   
 

Gerard Gerrits 

30-11-2021  B08 3340412 - Werkplan 
Gladheidsbestrijding 
Hengelo 

Het college besluit: 
Het Werkplan Gladheidsbestrijding Hengelo vast te 
stellen. 

Het college van B&W heeft het Werkplan Gladheidsbestrijding 
Hengelo vastgesteld. Dit werkplan geeft aan hoe en waar in 
Hengelo de gladheid wordt bestreden. Want bij winterse gladheid 
houdt de gemeente de belangrijkste wegen en fietspaden zo goed 
mogelijk begaanbaar. De kaart met de vaste strooiroutes staat op 
de website van de gemeente (www.hengelo.nl).  
 

Bas van 
Wakeren 

30-11-2021  B09 3318197 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Vooroorlogse Wijken 
omgeving 
Bloemenbuurt 

Het college besluit: 
A. 
dat conform de mer-beoordeling in de 
voorbereiding op het bestemmingsplan 
Vooroorlogse Wijken, omgeving Bloemenbuurt 
geen mileueffectrapport behoeft te worden 
opgesteld. 
 
B. 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving 
Bloemenbuurt (met identificatienummer: 
NL.IMR0.0164.BP0144-0201, getekend op de 
ondergrond o_NL.IMR0.0164.BP0144.dgn);  
2.  in te stemmen met de behandeling van de 
vooroverlegreacties zoals verwoord in het ‘Verslag 
vooroverleg - Voorontwerp bestemmingsplan 
Vooroorlogse Wijken omgeving Bloemenbuurt'; 
2. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
3. het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse 
Wijken omgeving Bloemenbuurt gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage te leggen. 
 
 

Het plangebied betreft een deel van de Bloemenbuurt waar 
voorheen een verzorgingshuis heeft gestaan en een aantal daarom 
heen staande sociale huurwoningen (portiek-etagewoningen en 
kabouterwoningen). Welbions heeft in overleg met de gemeente 
een ontwerp gemaakt om het gebied ruimtelijk aan te passen. De 
16 portiek-etage woningen aan de Narcisstraat en een aantal 
kabouterwoningen worden gesloopt. De resterende 
kabouterwoningen zijn inmiddels gerenoveerd. In het plangebied 
worden ook nieuwe woningen gerealiseerd. In totaal komen er 
(inclusief nieuwbouw en gerenoveerde kabouterwoningen) 58 
woningen in het plangebied. Daarnaast voorziet het plan in een 
aanmerkelijke verbetering van de parkeermogelijkheden in het 
gebied. In het plan wordt met het oog op klimaatverandering 
rekening gehouden met afkoppelen van hemelwater en 
waterberging in de vorm van wadi's. Over het 
voorontwerpbestemmingsplan is vooroverleg gepleegd met de 
provincie en andere overleginstanties. In het 'Verslag vooroverleg - 
Voorontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving 
Bloemenbuurt' zijn de vooroverlegreacties met een beantwoording 
daarop van de gemeente opgenomen. Dit verslag is als bijlage bij 
het bestemmingsplan gevoegd. 

Bas van 
Wakeren 

http://www.hengelo.nl/
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30-11-2021  B10 3311559 - Verkoop 
pand Beckumerstraat 
15  

Het college besluit: 
1. Besluiten tot verkoop van het pand 
Beckumerstraat 15 met bijbehorende grond, groot 
2465 m2  
2. De verkoopopbrengst ad.  € 805.000,= ten 
gunste boeken van de grondexploitatiecomplex 
Beckumerstraat. 
3. De begroting via een verzamelwijziging 
aanpassen. 
 

Er komt een  persbericht. 
  

Bas van 
Wakeren 

30-11-2021  B11 3340564 - Monitoring 
Sociaal Domein 

het college besluit: 
Via bijgevoegde brief de gemeenteraad te 
verzoeken om een politieke markt te plannen over 
monitoring Sociaal Domein 

De gemeenteraad heeft begin november een motie aangenomen 
met betrekking tot monitoring Sociaal Domein. Het college vraagt 
de raad een politieke markt te plannen om over dit onderwerp met 
elkaar in gesprek te gaan. 
 

Claudio 
Bruggink 

30-11-2021  B12 3328867 - Verzoek 
instemming 
gemeenteraad met 
statutenwijziging 
Symbio per 1-1-2022 
 

Het college besluit: 
De raad voor te stellen de statuten en het 
convenant Symbio goed te keuren 

Symbio heeft de raad van de gemeente Hengelo verzocht de 
gewijzigde statuten en het convenant goed te keuren. 

Claudio 
Bruggink 

30-11-2021  B14 3323393 - 
Raadsvragen over 
opvang vluchtelingen 
voormalig stadskantoor 
aan de Hazenweg 

Het college besluit: 
In te stemmen met bijgaande antwoordbrief in het 
kader van raadsvragen van de fractie van de PVV 
inzake opvang van vluchtelingen in het voormalig 
stadskantoor aan de Hazenweg. 
 

De fractie van de PVV heeft schriftelijke vragen gesteld aan het 
college over mogelijke opvang van vluchtelingen in het voormalige 
stadskantoor aan de Hazenweg. Het College antwoordt middels 
een brief onder andere dat er op dit moment daartoe geen verzoek 
gedaan is. 

Sander 
Schelberg 

30-11-2021  B16 3334485 - 
Centrumregeling 
Beschermd Wonen 

Het college besluit: 
1. de gemeenschappelijke regeling 
Centrumregeling Enschede Beschermd Wonen op 
grond van artikel 1, tweede lid van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 januari 
2023 aan te gaan. 
2. de dienstverleningsovereenkomst beschermd 
wonen vanaf 2022 aan te gaan (met uitzondering 
van de financiële bepalingen). 
3. de financiële bepalingen in de 
dienstverleningsovereenkomst vanaf 2023 in te 
laten gaan. 
4. het mandaatbesluit ‘Mandaatbesluit beschermd 
wonen en opvang regiogemeenten Enschede’  per 

2022 in te trekken en het ‘Mandaatbesluit opvang 
regiogemeenten Enschede’ vast te stellen en per 1 
januari 2022 in werking te laten treden. 
5. in te stemmen met het vernieuwde convenant 
Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en 
zorg Twente en deze vanaf 2022 in te laten gaan. 
6. de gemeenteraad hierover te informeren door 
middel van bijgaande raadsinformatiebrief. 
 

Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en 
inhoudelijk door te ontwikkelen. Als centrumgemeente is Enschede 
verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang in de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, 
Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. 
Vanaf 2022, en wat financiën betreft vanaf 2023, zijn al deze 
gemeenten zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. Deze 
gemeenten hebben afgesproken om in de toekomst de bovenlokale 
samenwerking op het gebied van beschermd wonen te blijven 
voortzetten. Hiervoor gaan de gemeenten een gemeenschappelijke 
regeling en een dienstverleningsovereenkomst centrumgemeente 
Enschede beschermd wonen aan. Daarnaast wordt het convenant 
‘Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg Twente’, 

dat door de veertien Twentse gemeenten is opgesteld, vanaf 2022 
geactualiseerd. 

Bas van 
Wakeren 
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23-11-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B03 3337541 - Blauwe zone 
Nettorama 

Het college besluit: 
In te stemmen met de 
bevoegdhedenovereenkomst met betrekking tot 
het instellen van een zogenoemde blauwe zone 
nabij de Nettorama en Medikamente die Grenze in 
Veldwijk en deze aan te gaan. 

Door de eigenaar van het winkelcentrum met de Nettorama en 
Medikamente die Grenze wordt parkeeroverlast gevreesd 
gedurende de bouw van de Apollotoren en de periode erna. Om die 
reden wordt in eerste instantie tijdelijk een blauwe zone ingesteld 
nabij de Nettorama. Partijen hebben hierover afspraken gemaakt 
en dit is voor Merwehave aanleiding om de bezwaren tegen de 
omgevingsvergunning voor de bouw in te trekken. 
 

Gerard Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


