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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 14 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. 

14-12-2021  A06 3340363 - Tarieven 
Huishoudelijke 
Ondersteuning 2022 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het voornemen om per 1 
januari 2022 op grond van de Wmo 2015, de AMvB 
reële prijs en de afgesloten contracten de volgende 
tarieven te hanteren:  
- € 29,68 per uur (HO basis zonder regie); 
- € 32,57 per uur (HO met regie); 
 
2. Dit standpunt in het BO van 8 december 
kenbaar maken. 

Per 1 januari 2018 hebben 13 Twentse gemeenten 
raamovereenkomsten afgesloten met 17 zorgaanbieders voor de 
HO. De contractduur was 1 jaar met de mogelijkheid tot 5 maal 
verlenging van 1 jaar. De AMvB is toegepast om een reële prijs te 
bepalen. De kostprijselementen uit de AMvB zijn destijds voor de 
13 Twentse gemeenten, in samenspraak met zorgaanbieders, 
vastgesteld en extern getoetst door bureau KPMG. Hiermee was 
voor het eerste volle contractjaar 2018 op basis van de destijds 
geldende cao en loonschalen een reële prijs conform AMvB 
vastgesteld. Contractueel is afgesproken dat er jaarlijks wordt 
geïndexeerd conform het indexcijfer Nza personele lasten; de 
overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling(OVA). 
 

Bas van 
Wakeren 

14-12-2021  A07 3326896 - Verkoop 
winkelcentrum en 
parkeergarage 
Thiemsbrug 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de verkoopovereenkomst 
winkelcentrum en parkeergarage Thiemsbrug en de 
daaruit voortvloeiende overdracht van 
eigendommen. 
2. In te stemmen met de verhuur van de grond 
onder de parkeergarage Thiemsbrug aan 
Stadsfonds Hengelo conform de huurovereenkomst 
en deze grond nadat deze bouwrijp is te verkopen 
voor een bedrag van € 1,6 miljoen aan Stadsfonds 
Hengelo. 
3. In te stemmen met de grondruilovereenkomst 
met Stadsfonds Hengelo waarbij de gemeente de 
grond onder de Lambertuspassage verkrijgt en het 

Stadsfonds de grond aan de De Wetstraat. 
4. De raad te informeren over de verkoop en 
grondruil middels bijgaande brief. 
 

Ten behoeve van de herontwikkeling van Lange Wemen heeft de 
gemeente per 1 juli 2021 het winkelcentrum Thiemsbrug met 
parkeergarage in eigendom verkregen van Annexum. 
Overeenkomstig de door de raad vastgestelde randvoorwaarden, 
verkoopt de gemeente het object door aan de 
Herontwikkelingsmaatschappij Overijssel (HMO). Als afnemer zal 
namens HMO optreden het Stadsfonds Hengelo B.V., een volledige 
dochter van HMO. HMO en de gemeente hebben hieromtrent 
onlangs overeenstemming verkregen. 

Gerard Gerrits 

14-12-2021  B01 3323364 - 
Verkeersgegevens 
N739 
Haaksbergerstraat 

Het college besluit: 
De raad per brief te informeren over de 
verkeersgegevens op de N739/ Haaksbergerstraat 
in Beckum sinds openstelling van de nieuwe N18. 

Het college heeft op 5 februari 2019 de gemeenteraad 
geïnformeerd over de eerste verkeersmetingen van het verkeer dat 
over de N739/ Haaksbergerstraat door de kern van Beckum rijdt, 
sinds openstelling van de nieuwe N18.   
 
Omdat op dat moment nog niet alle maatregelen rondom de 
nieuwe N18 klaar waren, is alleen inzicht gegeven in de voorlopige 
meting en effecten. Medio 2019 zijn alle maatregelen rondom de 
nieuwe N18 afgerond. Met deze brief willen wij de gemeenteraad 
verder informeren over het verkeersbeeld van de afgelopen 2 jaren 

Gerard Gerrits 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

op de N739/ Haaksbergerstraat door de kern van Beckum. 
 

14-12-2021  B02 3317216 - Anterieure 
overeenkomst inzake 
Enschedesestraat 236a 

Het college besluit: 
In te stemmen met de bij dit besluit behorende 
anterieure overeenkomst inzake het perceel N 
1131 nabij Enschedesestraat 236a en deze aan te 
gaan 

Twickelrand VOF wil graag 2 woningen bouwen op het perceel bij 
Enschedesestraat 236a. De gemeente is bereid om mee te werken 
aan dit initiatief. De gemeente voert de procedure om het 
bestemmingsplan te wijzigen. Twickelrand VOF betaalt de kosten 
daarvan.   
 

Gerard Gerrits 

14-12-2021  B04 3311780 - Aanvraag 
subsidie 2022 Stichting 
Hengelo Promotie 

Het college besluit: 
In te stemmen met de 
subsidieverleningsbeschikking 2022 aan Hengelo 

Promotie.  

Het college heeft een maximale subsidiebijdrage 2022 van € 
409.562,- vastgesteld voor Stichting Hengelo Promotie voor het 
uitvoeren van activiteiten op het gebied van evenementen, 

stadspromotie en toeristische informatievoorziening. Van dit 
bedrag is €200.000,- vastgesteld als subsidiebijdrage voor 
evenementenorganisaties. Zij kunnen hiervoor een 
subsidieaanvraag indienen bij Hengelo Promotie.   
 

Gerard Gerrits 

14-12-2021  B05 3339237 - 
Raadvsragen over 
Voorlopig 
omgevingsprogramma 
Nieuwe Energie 2021-
2030 
 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de 
raadvragen van Lokaal Hengelo middels bijgaande 
brief. 

Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld aan het college van 
burgermeester en wethouders naar aanleiding van het grote aantal 
zienswijzen die binnen zijn gekomen op het omgevingsprogramma 
Nieuwe Energie. Met een brief worden deze vragen beantwoord. 

Claudio 
Bruggink 

14-12-2021  B08 3342367 - CotW - SOK 
Twentse Kracht en IT 
Platform Twente 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de overeenkomst "Twentse 
Kracht"  en deze  aan te gaan. 
2. In te stemmen met de overeenkomst "IT 
Platform Twente" en deze  aan te gaan. 

Met het voorliggende besluit wordt beoogd dat Enschede, per 1 
januari 2022, voor twee coalities de nieuwe gastheerorganisatie 
wordt. Dit betekent concreet dat de 14 regiogemeenten 
samenwerken op de beide benoemde onderdelen, maar dat deze 
onder de voorwaarden zoals in de overeenkomst is aangegaan 
worden 'gehost' vanuit Enschede. De gemeente Hengelo heeft 
hiermee ingestemd.  
 

Claudio 
Bruggink 

14-12-2021  B09 3344461 - Concept 
beleidsregels 

bijzondere bijstand 
2022 

Het college besluit: 
1. De Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 in 

concept vast te stellen. Deze geven richting aan in 
welke gevallen het college wel of geen bijzondere 
bijstand kan toekennen. 
2. De beleidsregels 6 weken ter inzage te leggen. 
3. De Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo actief 
te informeren en advies te vragen. 

Op grond van de Participatiewet kan de gemeente bijzondere 
bijstand toekennen voor bijzonder noodzakelijke kosten. Met de 

beleidsregels bijzondere bijstand 2022 worden alle losse 
beleidsregels en de gemaakte interne werkafspraken gebundeld en 
formeel vastgelegd. Het college heeft deze in concept vastgesteld. 
Ook wordt met deze beleidsregels uitvoering gegeven aan de 
opdracht om toekenningsbedragen te actualiseren en waar 
mogelijk het beleid van de drie gemeenten in de 
Uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Borne, Hengelo, Haaksbergen 
op elkaar afgestemd. 
 

Mariska ten 
Heuw 

14-12-2021  B12 3350981 - Brief voor 
de Raad met Advies 
van de Adviesraad 
inzake Regiovisie 
Jeugdhulp t.b.v. 
politieke markt 21 /12 
 
 

Het college besluit: 
in te stemmen met de brief aan de gemeenteraad 
over het Advies van Adviesraad over Regiovisie 
Jeugdhulp t.b.v. politieke markt 21 /12 

Het college heeft ingestemd met de brief aan de gemeenteraad 
over het Advies van Adviesraad over Regiovisie Jeugdhulp t.b.v. 
politieke markt 21 /12 

Claudio 
Bruggink 
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7-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

B06 3344162 - 
Beantwoording motie 
"voorliggend veld op 
peil in de wijken" 
 

Beantwoording motie voorliggend veld op peil in de 
wijken middels bijgevoegde raadsbrief.  

Beantwoording motie voorliggend veld op peil in de wijken.  Bas van 
Wakeren 

7-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

B07 3330730 - 
Subsidieaanvraag 
Bommenregeling voor 
2022 

De raad voorstellen: 
In te stemmen met de subsidieaanvraag in het 
kader van de Bommenregeling voor het jaar 2022. 

De gemeente Hengelo kan in aanmerking komen voor een bijdrage 
van maximaal 68% uit de Bommenregeling ten behoeve van 
gemaakte kosten voor het opsporen en opruimen van explosieven. 
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de 
subsidieaanvraag in het kader van de Bommenregeling. Deze 
aanvraag zal in 2022 worden ingediend bij het ministerie van BZK. 
 

Sander 
Schelberg 

7-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

B10 3344346 - Raadsbrief 
visie op participatie 

Te besluiten: 
Bijgevoegde raadsbrief namens het college te 
accorderen en door te zetten aan de 
gemeenteraad. 

Op basis van een raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd 
over het vervolg van (de opdracht) participatie. Samen als 
gemeenteraad, college en ambtenaren willen we tot een 
participatie visie komen. Want alles wat we doen raakt inwoners. 
Daarom gaan we gezamenlijk een proces in dat helpt om het 
betrekken van inwoners te versterken. Op basis van de 
voorbereiding met de voorbereidingsgroep met 
raadsleden/fractievertegenwoordigers starten we een proces 
‘dialoog participatie’. De opzet bestaat uit meerdere (informele) 
werksessies die leiden tot een visie participatie. Dit wordt via een 
politieke markt en raadsvergadering ter besluitvorming 
voorgelegd. Onderdeel is o.a. de rol en verwachtingen van de 
gemeenteraad, college, ambtenaren en inwoners in participatie en 
definiëring van participatie. Ook het gedrag/houding komt daarbij 
aan bod. De Omgevingswet en de rol van participatie daarin wordt 
ook onderdeel van één van de werksessies. Studio Vers Bestuur 
(Provincie Overijssel) begeleidt het proces vanuit een expert- en 
gesprek leidende rol. Op 14 december 2021 is de eerste (digitale) 
werksessie gepland. We koersen op behandeling in de 
gemeenteraad vóór de gemeenteraadsverkiezingen 2022, maar dit 
is mede afhankelijk van uitkomsten uit de werksessies en 
eventuele coronamaatregelen dat de totstandkoming van de visie 
(en de dialoog) kan vertragen.  
 
 

Sander 
Schelberg 

7-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

B13 3325835 - 
Treasurybesluit en 
beleidsregels leningen 
en garanties 2021 

- Instemmen met het Treasurybesluit 2021 en de 
Beleidsregels voor leningen en garanties 2021. 
- Het Treasurybesluit 2021 en de Beleidsregels 
voor leningen en garanties 2021 ter informatie 
voor de gemeenteraad bijvoegen bij de financiële 
verordening 2021. 
  
 
 
 
 

 

Het huidige Treasurybesluit en de huidige beleidsregels dateren 
van 2014. Er zijn in de tussentijd een aantal ontwikkelingen 
geweest die in de bijgevoegde documenten geactualiseerd zijn. 

Mariska ten 
Heuw 
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7-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

 3299433 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
voor het in gebruik 
nemen gronden als 
evenemententerrein 
met horeca Esrein 
nabij 61 

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

Bezwaarmaker is het niet eens met het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het tijdelijk (voor de duur van 7 jaar) 
gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan als 
evenemententerrein. Zij vrezen geluidsoverlast. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast dat de geluidsnormen die 
gelden voor het evenemententerrein gelijk zijn aan de 
geluidsnormen die al golden. Alleen voor 6 evenementen per jaar 
is een hogere geluidsbelasting toegestaan. De commissie adviseert 
het bezwaar ongegrond te verklaren onder aanvulling van de 
motivering waarom met de 6 evenementen per jaar met een 
hogere geluidsbelasting, nog steeds sprake is van een goed woon- 
en leefklimaat. Het college heeft conform dit advies besloten en 
aanvullend gemotiveerd dat met de hogere geluidsbelasting het 
binnenniveau in de woning niet zo luid dat het de dagelijkse gang 
van zaken verstoort, zodat een goed woon- en leefklimaat 
afdoende is gewaarborgd. 

Gerard Gerrits 

30-11-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A04 3326181 - 
Collegevoorstel 

Koersnota 
mobiliteitsvisie 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de ‘Koersnota Mobiliteit 

Hengelo knooppunt van Twente’ en verdere 
uitwerking tot mobiliteitsvisie op te pakken. 
2. De raad voor te stellen om de ‘Koersnota 
Mobiliteit Hengelo knooppunt van Twente’ vast te 
stellen.  

Hengelo werkt aan een nieuwe mobiliteitsvisie. Mobiliteit en 
bereikbaarheid veranderen in snel tempo. Het huidige 

Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van Hengelo 
stamt uit juli 2003 en is over zijn houdbaarheidsdatum. 
Technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen 
vragen om een nieuwe visie. Ook de Omgevingswet vraagt een 
integrale beschrijving van de ambities ook op het gebied van 
mobiliteit.  
 
De Koersnota Mobiliteit nota is bedoeld als leidraad voor de 
mobiliteitsvisie zelf.  
Na een uitgebreid communicatie- en participatieproces zijn 4 
thema's zijn centraal komen te staan; 
- Hengelo multimodaal bereikbaar; 
- Hengelo als veilige woonstad; 
- Hengelo duurzaam en een aantrekkelijke (woon)stad; 
- Hengelo voor iedereen toegankelijk en verbonden. 
 
De thema's zullen aan de hand van een aantal speerpunten verder 
uitgewerkt worden in de mobiliteitsvisie. Communicatie en 
participatie zullen tijdens het vorm geven van de visie een 
belangrijke rol blijven vervullen. 
 

Gerard Gerrits 

30-11-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B13 3331620 - 
Raadsvragen over het 
project de voedselfiets 
 

De raadsvragen van Lid Janssen over de 
voedselfiets te beantwoorden middels bijgevoegde 
concept antwoord brief.  
 

Lid Janssen heeft vervolgvragen gesteld over het project 
voedselfiets. Deze zijn door het college beantwoord.  

Bas van 
Wakeren 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 

 


