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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 25 januari 2022 
 

 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. 

25-1-2022  B02 3357287 - Uitnodiging 
ondertekening nieuwe 
bestuursovereenkomst 
Interbestuurlijk 
Toezicht (IBT) 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de gewijzigde IBT-
overeenkomst met de Provincie Overijssel. 
2. De gemeenteraad hierover te informeren met 
bijgevoegde brief. 

De gemeente Hengelo en de provincie Overijssel zijn in 2011 een 
overeenkomst aangegaan over de wijze waarop de provincie haar 
wettelijke taak als toezichthouder op de gemeente invult. Na ruim 
10 jaar was er reden om deze overeenkomst te evalueren. Deze 
evaluatie geleid tot het aangaan van de gewijzigde overeenkomst. 
Gewijzigd is o.m. de doelstelling van de overeenkomst.  

Sander 
Schelberg 

25-1-2022  B03 3364096 - 
Informerende brief aan 
Raad over actualisatie 
teogangsbeleid 
binnenstad 
 

Het college besluit: 
Met bijgaande brief gemeenteraad te informeren 
over het proces om te komen tot een actualisatie 
van het toegangsbeleid voor de binnenstad. 

De informerende brief aan de raad geeft het proces aan om te 
komen tot een actualisatie van het toegangsbeleid voor de 
binnenstad.  

Gerard Gerrits 

25-1-2022  B04 3364476 - 
informerende 
raadsbrief inbreng en 
uitkomst ALV VNG van 
13 januari 2022 
 

Het college besluit: 
In te stemmen met de informerende brief aan de 
gemeenteraad over de ALV van de VNG van 13 
januari 2022. 

Het college informeert de gemeenteraad op hoofdlijnen over de 
uitkomsten van de algemene ledenvergadering van de VNG van 13 
januari 2022. 

Sander 
Schelberg 

25-1-2022  B05 3358134 - 
Beantwoording 
raadsvragen over 
stijgende 
warmtetarieven tot 
maximaal 67 procent 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de 
raadvragen van PVV over stijgende warmtetarieven 
middels bijgaande brief. 

De PVV stelt vragen aan het college over stijgende warmtetarieven 
en wat de effecten zijn voor huishoudens die zijn aangesloten op 
het Hengelose warmtenet. Via een brief worden deze vragen 
beantwoordt en uitleg gegeven over de middelen die vanuit het rijk 
beschikbaar worden gesteld als compensatie voor de gestegen 
warmtetarieven en uitvoeren van energiebesparende maatregelen.  
De gemeente geeft uitvoering aan deze regeling, alleen zijn de 
kaders waaraan voldaan moet worden niet bekend. Zodra die 
bekend zijn wordt er zo snel mogelijk actie om deze middelen 
beschikbaar te stellen aan diegene die daar recht op hebben en 
waarvoor ze bestemd zijn. 

Claudio 
Bruggink 

25-1-2022  B06 3358121 - 
Raadsvragen over 
verstrekte gegevens 
aan Fa. JMA (hybride 
afvalinzameling) en 
vraagt opgave 
hoeveelheid nieuw 
 
 
 
 
 

Het college besluit: 
De schriftelijke vragen van Lokaal Hengelo over de 
opdracht aan de Fa. JMA  en de hoeveelheid nieuw 
gebouwde woningen in Hengelo in de periode van 1 
juni 2019 tot heden te beantwoorden via 
bijgevoegde brief. 

De fractie van Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld. Deze zijn 
door het college beantwoord.  
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25-1-2022  B07 3337276 - 
Raadsvragen over 
vekeersveiligheid 
binnen de gemeente 
Hengelo 

Het college besluit: 
De schriftelijke vragen van BurgerBelangen over de 
verkeersveiligheid in Hengelo te beantwoorden via 
bijgevoegde brief. 

Naar aanleiding van een Facebookartikel stelt Burger Belangen 
diverse uiteenlopende vragen over de verkeersveiligheid in 
Hengelo. De kern van de vragen is dat Hengelo nu en in de 
toekomst veilig moet zijn voor alle gebruikers in het verkeer. En 
dat deze verkeerveiligheid opgave een gezamenlijke opgave is van 
o.a. inwoners en gemeente. 
 

Gerard Gerrits 

25-1-2022  B08 3358101 - 
Raadsvragen over 
vaststelling tarieven 
warmtenet 

Het college besluit: 
De schriftelijke vragen van BurgerBelangen over 
vaststelling tarieven warmtenet te beantwoorden 
via bijgevoegde brief. 

Met een brief geeft het college antwoord op de vragen van 
BurgerBelangen over de effecten van de warmtetarieven op de 
haalbaarheid van een aansluiting op de Transitievisie warmte. 
Verder wordt informatie gegeven over de middelen die het Rijk 
beschikbaar stelt voor de compensatie van de stijgende 
energieprijzen en energiebesparende maatregelen.  
 

Claudio 
Bruggink 

25-1-2022  B09 3346744 - 
Raadsvragen over 
Noorse huizenkopers 
die massaal huizen 
opkopen in Oost-
Nederland 
 

Het college besluit: 
De schriftelijke vragen van de PVV over Noorse 
huizenkopers te beantwoorden via bijgevoegde 
antwoordbrief. 

In de Tubantia heeft een artikel gestaan over de activiteiten van 
een 'Noorse vastgoedbelegger'. De PVV-fractie heeft vragen 
gesteld over deze activiteiten en de gevolgen voor de woningmarkt 
in Hengelo. Via bijgevoegde brief zijn deze vragen beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

25-1-2022  B11 3352622 - 
Raadsvragen over 
extra geld voor de 
woningbouw 

Het college besluit: 
De schriftelijke vragen van Burger Belangen over 
extra geld voor de woningbouw te beantwoorden 
via bijgevoegde brief. 

De fractie BurgerBelangen heeft schriftelijke vragen gesteld over 
het niet deelnemen van de gemeente Hengelo aan de derde 
tranche van de landelijke Woningbouwimpuls. Er zijn in Hengelo 
geen woningbouwprojecten die voldoen aan de voorwaarden van 
deze derde tranche. Via de bijgevoegde antwoordbrief is dit nader 
toegelicht.  
 

Bas van 
Wakeren 

18-1-2022 
1 week niet 

openbaar  

A01 3360074 - Hengelo 
duurzaamheidsvisie en 
programma; 'Hengelo 
nu voor de toekomst’ 

Een informerende brief aan de gemeenteraad te 
verzenden over de concept contouren 
duurzaamheidsvisie “Hengelo nu voor de Toekomst 
– duurzaam kompas naar 2050 en verder” en deze 
als bijlage mee te zenden.  

De gemeente Hengelo heeft een contouren duurzaamheidsvisie 
‘Hengelo nu voor de Toekomst – duurzaam kompas naar 2050 en 
verder’ gemaakt. Deze nota biedt inzicht en overzicht op de koers 
en de inspanningen die moeten worden geleverd om Hengelo in 
2050 tot een duurzame stad te maken. Het geeft inzicht in, focus  
en perspectief op onze lange termijn opgave. Daarmee biedt het 
houvast bij de keuzes die we in de toekomst moeten maken. De 
contouren visie moet nader uitgewerkt worden tot een visie en een 
meerjarenprogramma. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudio 
Bruggink 
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18-1-2022 
1 week niet 

openbaar  

A03 3276144 - Evaluatie 
bestemmingsreserves 

Het college besluit aan de gemeenteraad voor te 
stellen: 
De notitie evaluatie bestemmingsreserves 2021 
vast te stellen en daarmee te besluiten: 
1. De volgende reserves – na afwikkeling van 
vastgestelde claims – op te heffen en het gehele 
saldo over te hevelen naar de algemene reserve: 
a. Reserve communicatiebeleid (geheel) € 15.849 
b. Reserve ARI (geheel) € 16.652 
c. Reserve accommodaties egalisatie  € 0    
 
2. De volgende reserves – voor het bijbehorende 
bedrag af te ramen – ten gunste van de algemene 
reserve en de bestemmingsreserve aan te houden: 
a. Reserve decentralisatie-uitkeringen € 117.168 
 
3. Het saldo van de volgende reserve over te 
hevelen naar Reserve organisatieontwikkeling. 
Reserve centraal opleidingsbudget € 100.000 
 
4. De bovenstaande mutaties te verwerken in een 
verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2022. 
 

De gemeente heeft met het oog op een gezond financieel beleid 
een aantal reserves. Om daar verstandig mee om te gaan bepaalt 
de Financiële verordening dat minimaal eens per jaar nut en 
noodzaak daarvan wordt beoordeeld.  
In de Kadernota 2022-2025 is er ingegaan op de kaderstelling en 
ontwikkeling van het weerstandsvermogen. In het vervolg valt 
alleen de algemene reserve onder de vrij aanwendbare reserves. 
Met deze evaluatie worden een aantal bedragen overgeheveld en 
in sommige gevallen de reserves opgeheven naar de algemene 
reserve of een andere bestemmingsreserve. 

Mariska ten 
Heuw 

18-1-2022 
1 week niet 

openbaar  

A04 3330831 - 
Decembercirculaire 
2021 Gemeentefonds 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de raadsbrief 
‘Decembercirculaire 2021 gemeentefonds’; 
2. De mutaties voor 2021 verwerken in de 
Jaarstukken 2021 en de niet bestede compensaties 
m.b.t. jeugdhulp, robuust 
rechtbeschermingssysteem, versterking 
ondersteuning wijkteams, impuls integraal werken, 
systeemleren, kwaliteitsimpuls bouw- en 
woningtoezicht en lokaal cultuuraanbod voor 2021 
te reserveren bij het bestemmingsvoorstel van de  
Jaarstukken 2021; 
3. De mutaties voor 2022 e.v. verwerken in een 
verzamelbesluit tot wijziging van de 
Beleidsbegroting 2022-2025. 

De ontwikkelingen op basis van de decembercirculaire 2021 laten 
voor het boekjaar 2021 een positief effect zien op de 
gemeentefondsuitkering van circa € 1.475.000. Voor ruim € 
530.000 wordt de hogere gemeentefondsuitkering in 2021 
veroorzaakt door reguliere  
mutaties in het gemeentefonds (o.a. robuust 
rechtbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams 
en impuls integraal werken). Het overige deel van ruim € 944.000 
betreft de corona-compensaties in het gemeentefonds voor 
continuïteit van de zorg voor jeugd en Wmo, lokaal cultuuraanbod, 
participatie en de coronacompensatie voor de gederfde inkomsten, 
zoals reeds in de septembercirculaire 2021 aangekondigd. .  
 
De mutaties voor de uitkeringsjaren 2019 tot en met 2021 kunnen 
niet in de begroting voor 2021 worden gewijzigd, maar worden 
verwerkt in de Jaarstukken 2021. Via het bestemmingsvoorstel bij 
de Jaarstukken zullen wij voorstellen de overige extra middelen (in 
totaliteit € 871.000) voor jeugdhulp, robuust 
rechtbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, 
impuls integraal werken, systeemleren, kwaliteitsimpuls bouw- en 
woningtoezicht en lokaal cultuuraanbod te reserveren. Door de late 
beschikbaarheid van deze middelen door het Rijk zijn deze nog niet 
werkelijk besteed in 2021. 
 
In 2022 is het financiële effect van de decembercirculaire 2021 € 
159.000 voordelig, in 2023 € 3.000 nadelig en in 2024 en 2025 € 
19.000 voordelig. Dit verschil wordt veroorzaakt door reguliere 

Mariska ten 
Heuw 



Pagina 4 van 6 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

taakmutaties, hogere salarislasten in het zorgdomein, een robuust 
rechtbeschermingssysteem en versterking voor ondersteuning van 
de wijkteams. Daarnaast verstrekt het Rijk een corona-
compensatie voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Deze 
middelen houden we achter de hand voor deze onderdelen. De 
mutaties voor 2022 en verder worden bijgesteld door middel van 
een wijziging op de Beleidsbegroting 2022-2025. 
 

18-1-2022 
1 week niet 

openbaar  

B01 3319664 - Vaststellen 
bestemmingsplan Hart 
van Zuid 2021, 
gedeeltelijke 
actualisatie 

A.  
De raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 
zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Hart van 
Zuid 2021, gedeeltelijke actualisatie”, dat deel 
uitmaakt van dit besluit;  
2. In het ontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid 
2021, gedeeltelijke actualisatie de wijzigingen aan 
te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de "Staat 

van wijzigingen bestemmingsplan Hart van Zuid 
2021, gedeeltelijke actualisatie", dat deel uit maakt 
van dit besluit; 
3. het bestemmingsplan Hart van Zuid 2021, 
gedeeltelijke actualisatie (met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0113-0301, getekend op de 
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0113.dgn) vast te 
stellen; 
4. na de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Hart van Zuid 2021, 
gedeeltelijke actualisatie, Gedeputeerde Staten van 
de provincie Overijssel te verzoeken het besluit 
eerder dan zes weken na vaststelling bekend te 
mogen maken; 
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Hart van Zuid 2021, 
gedeeltelijke actualisatie;  
 
B.  
Hart van Zuid 2021, gedeeltelijke actualisatie de 
indiener van de zienswijze op de hoogte te brengen 
van het besluit van de raad. 
 

Beide bestemmingsplannen hebben van 20 oktober t/m 30 
november 2021 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp 
bestemmingsplan Hart van Zuid 2021, gedeeltelijke actualisatie is 
één zienswijze ingediend.  Tegen het bestemmingsplan Parapluplan 
dezonering industrielawaai Wilderinkshoek zijn geen zienswijzen 
ingediend.  

Gerard Gerrits 

18-1-2022 
1 week niet 

openbaar  

B02 3319675 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Parapluplan dezonering 
industrielawaai 
Wilderinkshoek 

De raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan Parapluplan dezonering 
industrielawaai Wilderinkshoek (met 
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0148-0301, 
getekend op de ondergrond 
(o_NL.IMRO.0164.BP0148.dgn) vast te stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Parapluplan dezonering 
industrielawaai Wilderinkshoek;  

De gemeente hengelo is bezig met het actualiseren van het 
bestemmingsplan Hart van Zuid uit 2008. Deze actualisatie loopt 
samen met onderhavig plan van de dezonering van het 
industrielawaai. Om woningbouw op een flexibele wijze in te 
passen is het opheffen van de status van het gezoneerde 
industrieterrein nodig. Dit is mogelijk omdat de laatste grote 
lawaaimaker in de zin van de Wet Geluidhinder aan het eind van 
dit jaar gaat verhuizen. In de nieuwe regels wordt de vestiging van 
grote lawaaimakers uitgesloten. Hiermee wordt het gezoneerd 

Gerard Gerrits 
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  industrieterrein opgeheven. Het bestemmingsplan Parapluplan 
dezonering industrielawaai Wilderinkshoek bestaat uit een 
verbeelding en planregels en gaat vergezeld van een toelichting. 
Op de verbeelding wordt de omvang van het plangebied duidelijk 
gemaakt. De regels bevatten de materiële inhoud van de 
bestemmingen. De verbeelding en de planregels vormen tezamen 
het juridische toetsingskader voor ruimtelijke en functionele 
ontwikkelingen in het plangebied. De toelichting bevat met name 
de aan het plan ten grondslag liggende gedachten.  
Het opheffen van de geluidzone en het industrieterrein vindt 
conform artikel 41, lid 1 van de Wet Geluidhinder plaats door 
middel van een bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan 
heeft van 20 oktober t/m 30 november ter inzage gelegen. Binnen 
deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.  
 

18-1-2022 
1 week niet 

openbaar  

B09 3360737 - Collegezaak 
betreft brief over 
raadsbesluit 

woonwagenlocaties 
 

Het college besluit: 
In te stemmen met de brief  aan de 
belanghebbenden over het locatieonderzoek naar 

woonwagenstandplaatsen. 
 

De raad heeft op 23 december een besluitgenomen over het 
locatieonderzoek naar woonwagenstandplaatsen. Met deze brief 
worden belanghebbenden geïnformeerd over dit besluit, het 

vervolgproces en de mogelijkheid tot inspraak. 

Bas van 
Wakeren 

18-1-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3339883 - Bezwaar  
tegen verleende 
omgevingsvergunning 
voor het plaatsen van 
een hek op locatie Dr. 
Schaepmanstraat 48 
 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, niet 
ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaar zijn het niet eens met de plaatsing van een hek. Voor de 
plaatsing van het hek is echter geen vergunning nodig, zodat geen 
bezwaar openstaat. Het bezwaarschrift is in overeenstemming met 
het advies van de commissie voor de bezwaarschriften niet-
ontvankelijk verklaard. 

Gerard Gerrits 

18-1-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3338829 - Bezwaar 
tegen besluit op 
aanvraag subsidie 
sedumdak Groene Pet 
2021-2022 

Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van 
de commissie ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te wijzigen in die zin dat het 
subsidiebedrag moet worden vastgesteld op nihil. 

Bezwaarde is het niet eens met het besluit waarin de aanvraag 
voor een subsidie voor het aanleggen van een sedumdak is 
geweigerd.  De commissie stelt vast dat bezwaarde verplichtingen 
is aangegaan voor de datum van subsidieverlening. Deze 
handelwijze is volgens de commissie niet in overeenstemming met 
de in de uitvoeringsregeling omschreven procedure. De commissie 
kan het college daarom volgen in zijn standpunt dat bezwaarde 
niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen. De commissie adviseert het bezwaar ongegrond te 
verklaren en het subsidiebedrag vast te stellen op nihil. 
 

Claudio 
Bruggink 

18-1-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3338746 - Bezwaar 
tegen het besluit van 
aanvraag subsidie 

sedumdak Groene Pet 
2021-2022 

Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van 
de commissie ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten. 

Bezwaarde is het niet eens met het besluit waarin de aanvraag 
voor een subsidie voor het aanleggen een sedumdak is geweigerd.  
De commissie is van oordeel dat bezwaarde niet aannemelijk heeft 

gemaakt dat zij begin april een aanvraag heeft ingediend. De 
aanvraag is op een later tijdstip als volledig aangemerkt. Op dat 
moment was het subsidieplafond al bereikt. Bovendien is 
bezwaarde verplichtingen aangegaan voor de datum van 
subsidieverlening. Deze handelwijze is volgens de commissie niet 
in overeenstemming met de in de uitvoeringsregeling omschreven 
procedure. Op grond van het vorenstaande is de commissie van 
oordeel dat de betreffende aanvraag terecht is geweigerd wegens 
het overschrijding van het subsidieplafond en het niet voldoen aan 

Claudio 
Bruggink 
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de in de uitvoeringsregeling gestelde eisen. De commissie 
adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit in stand te laten.  
 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


