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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 7 december 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. 

7-12-2021  B01 3334969 - Covid 19 en 
coulance 
gesubsidieerde 
instellingen 2021 - 
corona virus 

Het college besluit: 
1) de subsidies (jaarlijks en incidenteel) 2021 naar 
redelijkheid en billijkheid vast stellen als de 
gesubsidieerde activiteiten niet of slechts 
gedeeltelijk worden uitgevoerd vanwege het 
coronavirus 
2) organisaties wijzen op de financiële maatregelen 
van het Rijk en op de verwachting dat zij onnodige 
kosten vermijden 
3) de gesubsidieerde organisaties over dit besluit 
informeren via een brief, af te handelen binnen de 
betrokken afdelingen 

Het Corona-virus (Covid-19) zorgde ervoor dat Nederland per half 
maart 2020 in lockdown ging; in de loop van dat jaar zijn 
verschillende (landelijke, provinciale en lokale) maatregelen 
getroffen om de economie draaiend te houden. Helaas heeft het 
virus ook in 2021 een grote stempel gedrukt op de werking van de 
samenleving. De steunmaatregelen, die in 2020 in snel tempo zijn 
opgesteld om getroffen sectoren te ondersteunen, zijn grotendeels 
in 2021 voortgezet.  
 
In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente met de Corona-
ondersteuningsregelingen het maatschappelijk veld kunnen helpen 
overeind te blijven. Hiervoor zijn zowel Rijks- als lokale middelen 
en coulanceregelingen ingezet. Ondertussen is bekend dat er ook 
voor 2022 weer Rijksgelden beschikbaar gaan komen. Voorafgaand 
aan het uitzetten van de eventuele regelingen in 2022 is de wens 
geuit om inzicht te krijgen in de impact en het effect van de corona 
ondersteuningsregelingen in 2020 en 2021 voor de verschillende 
maatschappelijke organisaties.  
 

Claudio 
Bruggink 

7-12-2021 B02 3326863 - Ontwerp 
bestemmingsplan De 
Appendage 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan De Appendage (met 
identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0151-0201, 
getekend op de ondergrond 
o_NL.IMR0.0164.BP0151.dgn); 
2. dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu optreden als gevolg van het project 

‘bestemmingsplan De Appendage' en er daarom 
geen milieueffectrapport behoeft te worden 
opgesteld;  
3. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
4. het ontwerp bestemmingsplan De Appendage 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te 
leggen 

Direct ten zuiden van het winkelcentrum Esrein bevindt zich langs 
de Laan Hart van Zuid een braakliggend terrein. Initiatiefnemer is 
voornemens dit gebied ter herontwikkelen tot een woongebied met 
68 woningen. De ontwikkeling, het woongebied wordt De 
Appendage genoemd, voorziet concreet in 33 grondgebonden 
woningen en 35 appartementen rondom een gezamenlijke groene 
binnenruimte. Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader 
van het vooroverleg voorgelegd aan de provincie, het waterschap 

Vechtstromen en de Gasunie. De provincie heeft aangegeven dat 
het bestemmingsplan in overeenstemming is met het provinciaal 
ruimtelijk beleid en ziet geen belemmeringen wanneer het 
bestemmingsplan in deze vorm verder in procedure wordt 
gebracht. Het waterschap en de Gasunie hebben geen noodzaak 
gezien om in het kader van het vooroverleg een reactie te geven.  
Na instemming door het college wordt het ontwerp 
bestemmingsplan De Appendage gedurende zes weken ter inzage 
gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder zienswijzen indienen. 
 
 
 
 
  

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

7-12-2021 B03 3308437 - Update 
cliëntenervaringsonder
zoek (CEO) Wmo 2015 

Het collegebesluit: 
1. Te besluiten de gemeenteraad te informeren 
over de uitkomsten van de cliënt 
ervaringsonderzoeken 
Jeugd en Wmo 2020 
2. De betreffende rapportages en de brief aan de 
gemeenteraad ter kennisname aan de Adviesraad 
Sociaal Domein aan te bieden. 

Jaarlijks bevragen wij in Hengelo cliënten die ondersteuning of 
jeugdhulp ontvangen. Dit is één van de instrumenten om de 
kwaliteit van zorg in onze gemeente te bewaken. De Jeugdwet en 
Wmo 2015 verplichten ons hier ook toe. De onderzoeken over het 
jaar 2020 zijn uitgevoerd door I&O research. Net als voorgaande 
jaren hebben we de landelijke modelvragenlijsten gevolgd. Dit 
maakt vergelijking met voorgaande jaren en landelijke benchmark 
mogelijk. We hebben wel een vraag toegevoegd hoe men het 
effect van corona op de dienstverlening en ondersteuning heeft 
ervaren. In het kader van de opgaves in het beleidsprogramma 
sociaal willen we in 2022 verder onderzoek doen naar andere of 
aanvullende mogelijkheden om de cliëntervaring te monitoren. Bij 
jeugd is al ervaring opgedaan met een kwalitatieve verdieping door 
interviews of panelgesprekken toe te voegen. Alle uitkomsten zijn 
door I&O verwerkt in een rapportage en een factsheet, waarin de 
uitkomsten worden samengevat, voor zowel Jeugdhulp als 
ondersteuning Wmo. De vragen die dit jaar in het 
Cliëntervaringsonderzoek aan de cliënten zijn voorgelegd zijn 
dezelfde als vorig jaar. De uitkomsten zijn verwerkt in een 
factsheet en een rapportage voor zowel Jeugdhulp als 
ondersteuning Wmo.  
 

Bas van 
Wakeren 

7-12-2021 B04 3322976 - 
Voorbereidingskrediet 
F35 Bankastraat 

Het college besluit: 
- voor het project F35 Bankastraat een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 
175.342; 
- deze kosten te dekken door een bijdrage van € 
86.160 uit de voorziening Riolering en een bijdrage 
van € 89.182 uit het Actieplan Fiets.     

Voor het project F35 Bankastraat heeft het college een 
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om een ontwerp te 
kunnen maken voor de herinrichting van de Bankastraat waar het 
tracé van de F35 wordt ingepast. Onderdeel van het project is de 
vervanging van de bestaande gemengde riolering in de 
Bankastraat. Hierdoor ontstaan nu kansen om werk met werk te 
maken. Tijdens de voorbereiding van het project worden een 
voorlopig ontwerp VO en een definitief ontwerp DO  opgesteld. 
Onder andere door middel van informatiebijeenkomsten worden 
bewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd over en kan 
ieder reageren op het VO en DO. De voorbereidingsfase wordt 
afgerond met de aanvraag voor een uitvoeringskrediet bij de Raad.  
   

Gerard Gerrits 

7-12-2021 B05 3342338 - Evaluatie 
AvT 
Investeringsagenda 
2023 

1. Kennis te nemen van de brief over proces 
evaluatie Agenda voor Twente van het Bestuurlijk 
overleg sociaal economische structuurversterking 
Twente.   
2. De raad te informeren middels bijgevoegde 
raadsbrief en de brief van het Bestuurlijk overleg 
sociaal economische structuurversterking Twente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

De Twente Board treft voorbereidingen voor een (nieuw) 
meerjarenplan, gecombineerd met een evaluatie van de huidige 
Agenda voor Twente. Over het proces en de uitgangspunten 
hiervan worden raden en colleges geïnformeerd. Het doel van de 
evaluatie door de Twente Board is terugkijken om te 
verantwoorden en om vooruit te kijken. 

Sander 
Schelberg 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

7-12-2021 B08 3337424 - Verlenging 
termijn Integrale 
Samenwerkingsagenda 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met een verlenging van de 
Integrale Samenwerkingsagenda met een periode 
van de 5 jaar tot 2027. 
2. Portefeuillehouder Regionale samenwerking te 
machtigen en mandaat te verlenen voor deelname 
aan het regionaal bestuurlijk overleg integrale 
samenwerkingsagenda.  
 

Het college stemt in met een verlenging van de Integrale 
samenwerkingsagenda tot 2027.  

Claudio 
Bruggink 

7-12-2021 B09 3344379 - Raadsbrief 
Kindinclusie 

Te besluiten: 
Bijgevoegde raadsbrief vast te stellen. 

Om kinderen structureel meer te betrekken gaan we in 2022 
kindinclusie koppelen aan het jaarlijks terugkerend thema 
‘vrijheid’, in het verlengde van de adoptie van het 
herdenkingsmonument (rond 3 april). Uit ervaring blijkt de 
activiteit rond het monument inmiddels bekend is bij de scholen. 
Dit gaan we uitbreiden door groep 7 leerlingen van scholen uit te 
nodigen voor het ‘Baas-boven-Baas festival’. Tijdens dit festival 
geven we aandacht aan vrijheid en introduceren we twee thema’s 
die dat jaar terugkomen waarover kinderen kunnen meedenken. 

Ook introduceren we bij de kinderen de eerder ontwikkelde swipe-
app ‘Baas-boven-baas’, zodat dat als één van de kanalen kan 
dienen om kinderen te bereiken. Het is van belang dat dit aansluit 
bij de scholen (leerkrachten en leerlingen), daarom nodigen we de 
scholen uit om het festival gezamenlijk voor te bereiden en inbreng 
te geven. Deze nieuwe opzet zal in 2022 een try-out zijn, zodat we 
aan de hand daarvan weten of dit passend is bij de scholen en de 
kinderen. Door drukte op scholen en de huidige coronamaatregelen 
verschuift het tweede thema voor kindinclusie 2021 
(sport/bewegen) door naar 2022.  
 

Sander 
Schelberg 

7-12-2021 B11 3339251 - 
Raadsvragen over 
bladblazers 
 

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

Groen Links heeft vragen gesteld over het gebruik van bladblazers 
in Hengelo. Het college beantwoordt deze vragen in een brief aan 
deze fractie. 

Mariska ten 
Heuw 

7-12-2021 B12 3313243 - Lokaal 
Sport- en 
Beweegakkoord 

Het college besluit:  
1. In te stemmen met de activering van de 
uitvoeringsregeling Lokaal Sport- en 
Beweegakkoord ‘Hengelo Inspireert’  
2. De raad voor te stellen om het subsidieplafond 
vast te stellen 
3. Onder voorbehoud van vaststelling, van het 
subsidieplafond door de raad, het 
aanvraagformulier vast te stellen 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het lokaal Sport- en Beweegakkoord 'Hengelo Inspireert' is er voor 
iedereen. Om de gekozen ambities en aanvragen/mogelijkheden 
van het lokaal Sport- en Beweegaanbod te stimuleren zijn er 
financiële middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk (voor 
2020-2021-2022) waarvoor elke aanbieder, instelling of individu 
voor in aanmerking kan komen. Deze middelen dienen bij te 
dragen om elke inwoner de kans te geven om te sport en 
bewegen, kans te hebben op een gezondere leefstijl en/of 
leefomgeving.  

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

7-12-2021  B14 3337023 - Algemene 
voorwaarden en regels 
parkeergarage De 
Beurs 2022 

Het college besluit: 
1. Het avondtarief in parkeergarage De Beurs te 
verhogen naar € 6,- en de bijgevoegde algemene 
voorwaarden en regels parkeergarage De Beurs 
vast te stellen verder te noemen het Besluit 
Parkeergarage De Beurs 2022 en per 1-1-2022 het 
Besluit parkeergarage De Beurs 2021 in te trekken.  
 
2. Middels bijgevoegde brief de gemeenteraad te 
informeren over de gewijzigde  algemene 
voorwaarden en regels voor parkeergarage De 
Beurs.  

De parkeerapparatuur in parkeergarage De Beurs vraagt om het 
vastleggen van voorwaarden en regels om de exploitatie en het 
beheer van parkeergarage De Beurs in goede banen te leiden. Het 
avondtarief in parkeergarage De Beurs wordt in 2022 verhoogd 
naar € 6,-. Het college heeft daarom de algemene voorwaarden en 
regels gewijzigd vastgelegd in het besluit Parkeergarage De Beurs 
2022.  

Gerard Gerrits 

30-11-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A01 3337844 - 
Collegevoorstel 
vaststellen 
omgevingsprogramma 
Nieuwe Energie 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 
zienswijzen voorlopig ontwerp 
omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-
2030”, dat deel uitmaakt van dit besluit; 

2. Het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 
2021-2030 met bijbehorend uitvoeringsprogramma 
2021-2025 en Stimuleringsplan zon op dak, 
parkeerplaats en gevel met de wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerp vast te stellen als 
structuurvisie conform de Wro; 
3. De zoeklocaties voor windturbines vast te stellen 
en het college opdracht geven deze in brengen in 
de Regionale Energiestrategie Twente voor 
verdiepend onderzoek naar de effecten van de 
windturbines op de omgeving via een plan MER als 
onderdeel van de OER.   
4. Geen ontwikkellocaties voor wind aan te wijzen 
voor de resultaten van de OER bekend zijn.    
 

De energietransitie is één van de grootste maatschappelijke 
opgaven om klimaatverandering tegen te gaan. Afgelopen zomer 
waren de gevolgen hiervan duidelijk zichtbaar. Ook in Hengelo 
hebben we daar een staartje van meegekregen. Daarom moeten 
we nu stappen zetten, door de elektriciteit die wij verbruiken 
duurzaam op te wekken. Hoe, waar en met wie gaan we in 

Hengelo de komende jaren duurzame energie opwekken staat in 
het omgevingsprogramma Nieuwe Energie.  Net als waar 
energieprojecten aan moeten voldoen en hoe de Hengeloërs en de 
inwoners van buurgemeenten hebben kunnen meedenken.  

Claudio 
Bruggink 

30-11-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A02 3340713 - Verordening 
reinigingsheffingen 
2022 

De raad voor te stellen:  
1. De Verordening reinigingsheffingen 2022 
inclusief de hierin opgenomen tarieventabel vast te 
stellen, waarbij:  
- Het kliktarief voor de ondergrondse 
afvalcontainer gehandhaafd blijft op € 1,30;  
- Het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 5,40 
toeneemt naar € 184,80; 
 -De variabele tarieven afvalstoffenheffing voor het 
overige ongewijzigd blijven. 
 
2. Het presidium te adviseren om voorafgaand aan 
de politieke markt van 7 december 2021 een 
technisch beraad te houden om de principes voor 
kostendekking en de gemaakte berekeningen voor 
de kostendekkendheid van de keuzecontainer toe 
te lichten. 

De gemeenteraad stelt jaarlijks de verordeningen vast op grond 
waarvan in het volgend jaar, 2022, belastingen, collectieve 
heffingen en leges kunnen worden geheven. 
Tijdens de vergadering van 10 november jl. is de Verordening 
reinigingsheffingen 2022 niet vastgesteld. Dit dient in de 
raadsvergadering van 22 december 2021 alsnog te gebeuren.  

Bas van 
Wakeren 
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30-11-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A05 3338901 - 
Prestatieafspraken 
Welbions, Ookbions 
gemeente 2022-2023 

De raad informeren over de totstandkoming van de 
prestatieafspraken 2022-2023 met Welbions, 
Ookbions en gemeente via bijgevoegde brief. 

De gemeente, Welbions en Ookbions maken voor het eind van dit 
jaar afspraken over de te bereiken doelen op het gebied van de 
sociale huisvesting in de gemeente voor 2022 en 2023. Afspraken 
die gezamenlijk gemaakt worden gaan over: 
- de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad:  nieuwbouw, 
sloop, verkoop en aankoop;  
- de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de woningen; 
- het huisvesten van kwetsbare groepen; 
- de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen; 
- de leefbaarheid.  
Met deze brief informeert het college de raad over de  concept-
afspraken. 
 

Bas van 
Wakeren 

30-11-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A06 3300186 - Besluit 
inzake contract 
Taxameter Centrale 

Het college besluit, in afwijking van het 
inkoopbeleid, een overeenkomst met TMC te 
sluiten voor het beheer en onderhoud van de 
bestaande parkeerautomaten voor de periode 2021 
t/m 2027 en dit op te nemen als onrechtmatigheid 

in de jaarrekening 2021.  

Het college gaat een overeenkomst aan met Taxameter Centrale 
(TMC) voor de periode 2021 t/m 2027 voor het beheer en 
onderhoud van de bestaande parkeerautomaten. De hiermee 
ontstane onrechtmatigheid wordt opgenomen in de jaarrekening 
van 2021.  

 
Het college heeft hiervoor gekozen omdat de bestaande 
parkeerautomaten nog goed functioneren en het einde van de 
technische levensduur nog niet bereikt hebben. Omdat TMC 
exclusief distributeur is van de bestaande parkeerautomaten, zou 
de gemeente bij veranderen van leverancier verplicht worden 
(onderdelen van) de parkeerautomaten vroegtijdig te vervangen, 
wat zou leiden tot kapitaalvernietiging. Bovendien heeft TMC bij 
een eventuele aanbesteding, wegens voornoemde redenen, een 
dermate grote voorsprong op andere partijen dat geen level 
playing field kan worden gegarandeerd en de administratieve 
lasten die daarbij komen kijken worden disproportioneel geacht. 
 

Gerard Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


