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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 21 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. 

21-12-2021  B01 3337175 - 
Raadsvragen over 
zorgfraude n.a.v. 
artikel 'malafide 
bedrijven sluizen 
miljoenen aan zorggeld 
weg' in TC Tubantia 
 

De raadsvragen van mevrouw Huis in t Veld over 
het gemeentelijk fraudebeleid conform bijgevoegde 
brief te beantwoorden.  

Het college heeft de raadsvragen van mevrouw Huis in t Veld over 
het gemeentelijk fraudebeleid conform bijgevoegde brief 
beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

21-12-2021  B02 3338546 - 
Raadsvragen over 
zorgfraude en het 
misbruik van 
zorggelden 
 

De raadsvragen van de heer Megelink namens 
Lokaal Hengelo over het gemeentelijk fraudebeleid 
conform bijgevoegde brief te beantwoorden. 

Het college heeft de raadsvragen van de heer Megelink namens 
Lokaal Hengelo over het gemeentelijk fraudebeleid schriftelijk 
beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

21-12-2021  B03 3299635 - Uitvoering 
VOG en Screening 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze 
inzake VOG en screening van hoog risicoprofiel  
functies; 
2. In te stemmen met de notitie ‘Instroom en 
integriteit’ en de daarin voorgestelde werkwijze 

voor nieuwe medewerkers; 
3. Dit voornemen ter instemming voor te leggen 
aan de OR; 
4. Dit voornemen na instemming van de OR de 
status definitief te geven. 
 

De gemeente Hengelo gaat nog meer aandacht besteden aan 
integriteit in de organisatie. Zo moeten voortaan alle nieuwe 
medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen 
overleggen. Nieuwe medewerkers die te maken krijgen met 
bijvoorbeeld gevoelige informatie worden bovendien gescreend 
door een screeningsbureau voordat zij in dienst komen bij de 

gemeente Hengelo. . 

Claudio 
Bruggink 

21-12-2021  B05 3349710 – Treasury 
besluit en beleidsregels 
leningen en garanties 
t.b.v. de Raad 
 

Het geactualiseerde Treasurybesluit 2021 en 
Beleidsregels leningen en garanties 2021 ter 
informatie aan de raad verstrekken. 

Het Treasurybesluit en de Beleidsregels leningen en garanties zijn 
geactualiseerd, het college informeert de raad door middel van een 
brief met bijlagen. 

Mariska ten 
Heuw 

21-12-2021  B06 3330552 - 
Subsidieverlening SCH 
2022 3330552 

Instemmen met: 
1. De subsidieverleningsbeschikking SCH 2022, BIZ 
bijdragen ondernemers; 
2. De subsidieverleningsbeschikking gemeentelijke 
bijdrage SCH 2022. 

Het college heeft ingestemd met de subsidie BIZ bijdrage 
ondernemers binnenstad 2022 (€175.280) en de gemeentelijke 
subsidiebijdrage aan de BIZ binnenstad 2022 (€50.000). De BIZ 
staat voor Bedrijveninvesteringszone en heeft tot doel om de 
binnenstad vitaler en economisch aantrekkelijker te maken. 
Hiervoor dragen ondernemers jaarlijks een BIZ bijdrage af aan het 
BIZ fonds. GBTwente int deze BIZ bijdrage en de gemeente keert 
deze als subsidie uit aan de Stichting Centrummanagement 
Hengelo (SCH) die het BIZ fonds beheert. De gemeente verstrekt 
een jaarlijkse subsidie ten behoeve van het BIZ fonds.    

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

21-12-2021  B07 3343500 - 
Toegankelijkheid 
raadszaal en PM 
mindervaliden 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de PVV over toegankelijkheid 
te beantwoorden met bijgevoegde brief. 

Het college heeft de raadsvragen van de PVV over toegankelijkheid 
beantwoord met een brief. 

Sander 
Schelberg 

21-12-2021  B08 3342159 - Renovatie 
van zes rioolgemalen. 

Het college besluit: 
1. Een krediet van € 200.000,-- beschikbaar te 
stellen voor de renovatie van een zestal 
rioolgemalen; 
2. Dit krediet te dekken door een bijdrage uit de 
voorziening Riolering. 
 

De pompen en het leidingwerk van een zestal rioolgemalen is 
dringend aan vervanging toe. Het betreft de rioolgemalen: 
Beckumerkerkweg, Wegtersweg (2x), Scandinavielaan, Prins 
Bernhardplantsoen en Pasteurstraat.  

Mariska ten 
Heuw 

21-12-2021  B09 3347726 - Raadsbrief 
motie Inclusief 
schrijven 

Het college besluit: 
De Bijgevoegde raadsbrief over de motie Inclusief 
schrijven vast te stellen . 

De motie om inclusief taalgebruik toe te passen in onze uitingen 
past goed bij waar we in Hengelo mee bezig zijn. Allereerst vanuit 
onze rol als Regenbooggemeente zijn we een voorbeeld naar 
organisaties en inwoners in onze stad. Een verandering in gedrag 
en bewustzijn kan ontstaan door bijvoorbeeld ‘minder normatief’ te 
zijn in onze uitingen. Een inclusieve benadering en het ‘gewoon’ 
willen laten zijn van diversiteit, houdt in dat we stereotyperingen 
of bijvoorbeeld het ‘hokjes denken’ vanuit als man óf vrouw minder 
benadrukken. Dit betekent dus ook iets voor onze taal en 
communicatie, waardoor we neutraler willen zijn in de uitingen. 
Ook sluit inclusiever taalgebruik aan bij onze kijk op 
dienstverlening. In onze communicatie sluiten we aan inwoners 
door 'persoonlijk, duidelijk, betrouwbaar en respectvol' te zijn. Ten 
slotte maken we medewerkers bewust van onze Hengelose 
schrijfwijze door ‘Helder Hengelo’s’. Dit is een intern (doorlopend) 
traject dat medewerkers helpt om in begrijpelijke taal (B1-niveau) 
te schrijven. Dat wil zeggen rekening houden met je lezer, een 
persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal 
begrijpelijk is. 

Claudio 
Bruggink 

21-12-2021  B10 3342854 - 
Beantwoording 
raadsvragen m.b.t. 
Uitvoeringsregeling 
groene daken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

instemmen met de beantwoording van de vragen 
van GroenLinks m.b.t. de Uitvoeringsregeling 
Groene daken 

Tijdens de behandeling van de Beleidsbegroting 2022 in de raad 
heeft de heer Evers van GroenLinks vragen gesteld over de 
Uitvoeringsregeling Groene daken. In deze brief geeft het college 
antwoord op deze vragen 

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

21-12-2021  B11 3349903 - 
Organisatiebesluit c.s. 

Het college besluit: 
1. Vaststellen van de handreiking programmatisch 
werken; 
2. De gemeentesecretaris op te dragen een 
implementatieplan op te stellen en deze uiterlijk 
voor 1 juli a.s. af te ronden; 
3. vaststellen van het gewijzigde Organisatiebesluit 
gemeente Hengelo; 
4. Instemmen met het gewijzigde 
ondermandaatbesluit; 
5. Vaststellen van de gewijzigde uitgangspunten en 
algemene bepalingen 2022 bij het mandaatbesluit; 
6. vaststellen van het gewijzigde 
bevoegdhedenoverzicht Algemeen; 
7. vaststellen van het gewijzigde 
bevoegdhedenoverzicht Domein Bedrijfsvoering; 
8. De volgende personen aan te wijzen als loco-
secretaris: 
- W. Hillebrink (1e loco-secretaris) 
- Y. van de Reek (2e loco-secretaris) 
- A.P. Flohr (3e loco-secretaris) 
- H.A.B. Boerrigter (4e loco-secretaris) 
9. Kennisnemen van de voorgenomen 
vervangingsregeling; en 
10. De gemeentesecretaris op te dragen de 
ondernemingsraad te informeren over het 

gewijzigde Organisatiebesluit gemeente Hengelo. 
  

De ambtelijke organisatie is in verandering. Dit wordt vastgelegd 
in de organisatieregeling en de mandatering. De 
bevoegdhedenoverzichten en de andere documenten zijn 
geactualiseerd en/of in overeenstemming gebracht met de 
reorganisatie.  

Sander 
Schelberg 

21-12-2021  B13 3343481 - 
Raadsvragen over 
veiligheid wegen; 
repareren van gaten in 
het wegdek 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen over de veiligheid van wegen en 
de reparatie van gaten in het wegdek te 
beantwoorden middels bijgevoegde antwoordbrief.  

PVV Hengelo heeft schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid 
van wegen en de reparatie van gaten in het wegdek. Deze vragen 
zijn door het college beantwoord. 

 

21-12-2021  B14 3340515 - 
Informerende brief 
raad SPV2030 

Het college besluit: 
de raad te informeren over de voortgang van het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 

Op 14 februari 2019 is het Startakkoord Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid (SPV)  ondertekend. Daarin is afgesproken dat 
alle overheden een Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 
maken dat een gezamenlijke visie op het lokale 
verkeersveiligheidsbeleid bevat.  De provincie Overijssel heeft 
Royal HaskoningDHV (RHDHV) de opdracht gegeven om provincie 
en gemeenten te begeleiden bij het opstellen van een 
risicoinventarisatie en het maken van proactief 
verkeersveiligheidsbeleid op basis van een risicogestuurde aanpak. 
Met bijgevoegde raadsbrief informeert het college de raad over de 
stand van zaken van dit verkeersveiligheidsproces in Hengelo. Het 
college neemt kennis van de inhoud van de brief en informeert de 
raad hiermee over het proces van de het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid (SPV) 2030. Het college stelt verder voor om in 
het nieuwe jaar een politieke markt te organiseren over het 
verkeersveiligheidsplan. 

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

21-12-2021  B15 3347419 - 
Raadsvragen over 
beschikbaarstellen van 
zelftesten voor 
inwoners met een lager 
inkomen 
 

Het college besluit: 
Met bijgevoegde brief antwoord geven op de door 
de fractie van de PvdA gestelde vragen over het 
beschikbaar stellen van COVID-19 zelftesten.  

Met bijgevoegde brief geeft het college antwoord aan de raad op 
de vragen die zijn gesteld over het beschikbaar stellen van COVID-
19 zelftesten.  

Mariska ten 
Heuw 

21-12-2021  B16 3271420 - Meerjarige 
subsidie aanvraag ten 
behoeve van huur 
nieuw pand 
Voedselbank Midden 
Twente locatie Hengelo 
 

het college besluit 
vanaf 2022 gedurende een periode van 5 jaren, 
jaarlijks een subsidie te verstrekken van €45.000. 

Het college heeft besloten de Stichting Voedselbank Midden 
Twente vanaf 2022 gedurende een periode van 5 jaren een extra 
subsidie te verstrekken van €45.000 per jaar. met deze extra 
subsidie kan de Voedselbank het verstrekken van 
voedselpakketten voortzetten. 

Mariska ten 
Heuw 

21-12-2021  B19 3351701 - Procesbrief 
inzake motie 
opkoopbescherming  

Het college besluit: 
de raad te informeren via bijgevoegde brief. 

Via bijgevoegde brief wordt de raad op de hoogte gebracht van de 
voor- en nadelen van de motie en het proces dat de gemeente 
doorloopt om een tot een goede afweging te komen rondom een 
opkoopbescherming. We voorzien een politieke markt in het 
voorjaar 2022 om de raad bij te praten over de 
onderzoeksresultaten. Dan is de modelverordening van de VNG 
gereed en is er meer duidelijkheid of een opkoopbescherming het 
juiste middel is om bij te dragen aan de betaalbaarheid en 
beschikbaarheid van woningen.  

Bas van 
Wakeren 

21-12-2021  B20 3353902 - 
Tussenbericht met 
betrekking tot de 
Lauravijver 
 

de raad het bij dit besluit behorende tussenbericht 
te sturen met betrekking tot het overleg omtrent 
de damwand Lauravijver.  

Het tussenbericht informeert de raad over de stand van zaken met 
betrekking tot het overleg rond de Lauravijver. Dit is mede 
bepalend voor de beantwoording van de vragen die door de fractie 
Lokaal Hengelo aan het college zijn gesteld.  

Mariska ten 
Heuw 

21-12-2021  B21 3352699 - Politieke 
Markt Regiovisie 
Jeugdhulp Twente en 
reactie college tav 
advies Adviesraad 
 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de brief aan de Adviesraad 
Sociaal 
2. Deze brief in afschrift aan de gemeenteraad te 
zenden. 

Het college zendt de reactie aan de Adviesraad Sociaal door aan de 
gemeenteraad.  

Claudio 
Bruggink 

14-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

A01 3338216 - Onderzoek 
kunstpodium 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport 
“Kunstpodium in Hengelo”; 
2. in te stemmen met de uitvoering van actiepunt 
29 uit de kunst- en cultuurnota 2021-2024; 
“Realiseren van activiteiten om professioneel 
beeldende kunstenaars op bestaande en nieuwe 
podia te laten exposeren”  

Tijdens de besluitvorming over de Kunst en Cultuurnota van de 
gemeenteraad d.d. 29-09-2021 heeft de raad de motie “Hengelo 
verdient een permanente kunstzaal aangenomen”. 
Met de motie heeft de raad het college verzocht te onderzoeken 
wat het verschil is in kosten tussen een permanente 
expositieruimte en wisselende expositieruimtes en daarbij een 
aantal lokale organisaties te betrekken.  
 
Dit rapport is gereed en wordt met dit besluit doorgestuurd aan de 
gemeenteraad. Daarnaast wordt de raad verzocht een besluit te 
nemen over de wijze waarop de komende jaren in Hengelo 
exposities mogelijk worden gemaakt met de middelen die bij de 
cultuurnota beschikbaar zijn gesteld.  
Het advies daarbij is vast te houden aan wisselende locaties.  
 
 

Bas van 
Wakeren 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

14-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

A02 3326180 - Actualisatie 
van het hoofdstuk 
Betaalbaarheid 
beschikbaarheid uit de 
in 2016 vastgestelde 
woonvisie. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerp hoofdstuk 
Betaalbaarheid en beschikbaarheid als partiële 
herziening van de Woonvisie Hengelo 2016-2026 
(met identificatienummer (NL.IMRO.0164.SV0008-
0201) 
2. de raad te informeren via bijgevoegde brief; 
3. het ontwerp hoofdstuk Betaalbaarheid 
beschikbaarheid gedurende 6 weken voor een ieder 
ter inzage te leggen om vrij te geven voor inspraak 

Bij de vaststelling van de woonvisie in 2016 is aandacht besteed 
aan de opgave rond betaalbaarheid en beschikbaarheid. In de 
praktijk is vooral de nadruk komen te liggen op het goedkoopste 
deel van de huurvoorraad: de woningen tot de 
kwaliteitskortingsgrens. 
We merken in de praktijk dat deze benadering geen recht doet aan 
de opgave en de complexiteit die kenmerkend is voor de 
woningmarkt. Met het actualiseren van het hoofdstuk 
betaalbaarheid en beschikbaarheid willen we gedurende de looptijd 
van de woonvisie meer recht doen aan de opgave. Want het staat 
vast dat betaalbaarheid en beschikbaarheid misschien wel de 
belangrijkste opgave is op het gebied van wonen.  
 

Bas van 
Wakeren 

14-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

A03 3347581 - -Raadsbrief 
afvalbeleid 

Het evaluatieonderzoek afvalbeleid Hengelo 2010-
2020 en Haalbaarheidsonderzoek nascheiding 
huishoudelijk restafval met bijbehorende raadsbrief 
en de tweede afvalmonitor 2021 aan de raad aan 
te bieden.  

Tijdens een politieke markt op 8 juni 2021 is toegezegd dat er een 
evaluatieonderzoek naar het Hengelose afvalbeleid wordt 
uitgevoerd. Dit onderzoek is inmiddels gereed. In de begeleidende 
brief gaat het college in op de conclusies uit het rapport en op de 
stand van zaken met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek 

nascheiding van Twence. Tevens wordt de tweede afvalmonitor 
2021 aan de raad aangeboden.  
 

Bas van 
Wakeren 

14-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

A04 3349885 - Raadsbrief 
aanvullende informatie 
n.a.v. politieke markt 
verordening 
reinigingsheffingen 
 

De raad middels bijgevoegde brief aanvullende 
informatie te verstrekken m.b.t. de verordening 
reinigingsheffingen.  

Naar aanleiding van de behandeling van de verordening 
reinigingsheffingen in een Politieke Markt op 7 december jl. 
verstrekt het college nadere informatie aan de raad.  

Bas van 
Wakeren 

14-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

B06 3339717 - Toekenning 
subsidie voor een 
bijdrage co-financiering 
van het Cross-Tic 
programma 

Het college besluit: 
1. Een incidentele subsidie te verlenen van € 
78.717,- euro aan Concordia als cofinanciering 
voor de uitvoering van het projectplan Cross-TIC 
onder de voorwaarde van subsidieverlening door 
de Provincie Overijssel inzake Cross-Tic. 
2. Middels bijgevoegde brief de stichting 
informeren over dit besluit 
3. De raad hierover te informeren via bijgevoegde 
raadsbrief 

In het kader van de Regeling Versterking maakklimaat kunst en 
cultuur Overijssel heeft de Provincie de cultuurregio Twente de 
mogelijkheid gegeven om samen met het culturele veld een plan te 
ontwikkelen om te investeren in het maakklimaat van Twente. 
Samen met het culturele veld in de regio Twente is gewerkt aan 
een voorstel om het cross-mediale maakklimaat in Twente te 
stimuleren: Cross-TIC. In dit initiatief wordt de nadruk gelegd op 
makers met een technologische, innovatieve en creatieve insteek 
(TIC), om zo aan te sluiten op het regioprofiel van Twente. Negen 
culturele partners vormen het kernteam van dit initiatief: 
PLANETART, Tetem, Sonnevanck, Concordia, Schouwburg Hengelo, 
Oyfo, Kunst op Straat, Stichting Oldenzaalse musea en Hof 
88/Bibliotheek Almelo. Het doel van het programma Cross-TIC is 
het ondersteunen en begeleiden van de professionele maker van 
de toekomst. Dit plan is op voordracht van het bestuurlijk overleg 
Cultuurregio Twente door Concordia als penvoerder ingediend 
binnen de regeling van de Provincie. De Provincie investeert 50%, 
de andere 50% wordt geïnvesteerd door derden, waaronder de 
veertien Twentse gemeenten. In totaal bedraagt de bijdrage van 
de gemeenten en de Provincie 1,6 miljoen euro. De middelen die 
gereserveerd zijn voor een regionaal cultuurfonds worden ingezet 

om vanuit gemeente Hengelo een bijdrage te doen. De raad wordt 
middels een raadsbrief hierover geïnformeerd. 

Bas van 
Wakeren 



Pagina 6 van 6 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

14-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

B07 3339111 - Ontslag en 
benoeming 
commissieleden 
adviescommissie bkv 

Het college besluit: 
1. Erna ter Haar en Sophie Reef te benoemen als 
nieuwe leden van de adviescommissie Beeldende 
Kunst en Vormgeving per 1 januari 2022 
2. Het ontslag van de heer De Raedt te aanvaarden 
per 1 oktober 2021 
3. De betrokkenen middels bijgevoegde brieven 
informeren over dit besluit 
 

Sinds het voorjaar van 2021 bestaat de adviescommissie 
Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) uit zeven leden. Vanwege 
het vertrek van twee commissieleden waren er twee plekken 
vacant. Het college benoemt twee nieuwe kandidaten tot 
commissielid per 1 januari 2022. Daarnaast aanvaardt zij het 
ontslag van de heer De Raedt als commissielid per 1 oktober 2021.  

Bas van 
Wakeren 

14-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

B10 3336092 - Besluit 
n.a.v. motie 
'Versterking positie 
erfgoed'. 

Het college besluit: 
1) in te stemmen met de procesbrief aan de raad 
inzake 'positie versterking erfgoed', 
2) een kopie van die procesbrief te verzenden aan 
de Erfgoedcommissie.  

Op 27 oktober heeft de raad in haar vergadering ingestemd met 
het bestemmingsplan Dikkersterrein (zaaknummer 3226810). 
Daarbij zijn 2 moties aangenomen. Onderhavig voorstel betreft de 
motie 'Versterking positie erfgoed', met zaaknummer 330166. De 
bijgevoegde procesbrief geeft aan hoe tot uitwerking van de motie 
te komen. Het gaat in op de inhoud van erfgoed en rol van de 
Erfgoedcommissie. Het voorstel is om met deze brief de raad te 
informeren. 
 

Gerard Gerrits 

14-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

B11 3349113 - Aanpassing 
indexatie Twents 
ondersteuningsmodel 
2022 

Het college besluit: 
1. Voor 2022 toekennen van het voorlopig 
indexatiepercentage van 1,64% (inclusief de extra 
1,13% OVA op het loondeel) voor alle 
overeenkomsten binnen het Twents Model, 
exclusief Maatregelhulp  
2. Voor 2022 toekennen van het voorlopig 
indexatiepercentage van 1,63% (inclusief de extra 
1,13% OVA op het loondeel) voor de subtender 
Maatregelhulp 
 

Vanuit het Rijk zijn middelen toegezegd om de stijging van de 
zorgsalarissen te compenseren. Gelet op de huidige contracten is 
het nodig een apart te besluit te nemen over de aanpassing van de 
indexatie.  Met dit besluit wordt voor een deel van de verleende 
zorg binnen het Twents Ondersteuningsmodel (TOM) de indexatie 
aangepast.  

Claudio 
Bruggink 

14-12-2021 
1 week 

niet 
openbaar 

 

B13 3351251 - Reacties 
locatieonderzoek 
woonwagens 
 

 instemmen met het versturen van deze brief aan 
de raad    

Er zijn reacties binnengekomen op het locatieonderzoek 
woonwagens en het daarbijhorende raadsadvies. Deze reacties 
worden als aanvullende informatie meegegeven aan de raad.  

Bas van 
Wakeren 
 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


