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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 1 februari 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. 

1-2-2022  A01 3367714 - 
Beleidsregels Tijdelijke 
Ondersteuning van 
Noodzakelijke Kosten 
(TONK) gemeente 
Hengelo, januari 2022 

Het college besluit:  
1. Vaststellen van de beleidsregels Tijdelijke 
Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) 
Hengelo, januari 2022. 
2. Af te zien van inspraak omdat de wijzigingen 
betrekking hebben op het aanpassen van de 
doelgroep en verlenging van de periode. Daarbij is 
het voor de ondernemers van groot belang zo snel 
mogelijk een aanvraag in te kunnen dienen.  
 

Veel zelfstandigen in de gemeente Hengelo konden in 2021 niet 
aantonen dat zij recht hadden op een tegemoetkoming volgens de 
TONK regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). 
Een deel van deze zelfstandigen kan dat naar verwachting in 2022 
wel aantonen, als de jaarcijfers voor 2021 bekend zijn. Voor deze 
groep wordt het het mogelijk in 2022 mogelijk om alsnog een 
aanvraag in te dienen voor de TONK-regeling zoals deze tot 2021 
gold.  

Mariska ten 
Heuw 

1-2-2022  A02 3367777 - 
Beleidsregels 
coronakrediet 
gemeente Hengelo 

Het college besluit: 
1. De Beleidsregels coronakrediet gemeente 
Hengelo vaststellen. 
2. Af te zien van inspraak gezien de noodzaak dat 
ondernemers snel een aanvraag kunnen indienen. 

Er is een groep zelfstandig ondernemers die bij financiële 
problemen vaak tussen wal en schip valt. Het is voor de 
levensvatbare bedrijven die door partnerinkomen niet in 
aanmerking komen voor een Bbz-uitkering zinvol om 
ondersteuning te bieden in de vorm van een coronakrediet. Het 
minimaal te lenen bedrag is € 5.000,- en het maximaal te lenen 
bedrag is € 50.000,-. Op basis van het raadbesluit Reserve 
Ondernemersfonds t.b.v. ondersteuning zelfstandige ondernemers 
is er een coronakrediet mogelijk gemaakt 
 

Mariska ten 
Heuw 

1-2-2022  A04 3367069 - 
Informerende brief en 
beantwoording 
Raadsvragen inzake 
Cruys Voorberghstraat 
 

Het college besluit:  
De raadsvragen van Groen Links over de Cruys 
Voorberghstraat met de bijgevoegde brief te 
beantwoorden. 

Groen Links heeft schriftelijke vragen gesteld over de sportzaal 
aan de  Cruys Voorberghstraat. Hget college beantwoordt deze 
vragen met de een brief. 

Claudio 
Bruggink 

1-2-2022  B01 3318224 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Vooroorlogse Wijken 
omgeving 
Bloemenbuurt 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, 
omgeving Bloemenbuurt (met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0144-0301, getekend op de 
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0144.dgn) vast te 
stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, omgeving 
Bloemenbuurt. 

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 
plangebied. In het plan wordt met het oog op klimaatverandering 
rekening gehouden met afkoppelen van hemelwater en 
waterberging in de vorm van wadi's. Het ontwerp 

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

bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. 
Er zijn binnen deze termijn geen zienswijzen ingediend. De raad 
wordt voorgesteld het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 
omgeving Bloemenbuurt vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft 
voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld. 
 

1-2-2022  B03 3368846 - 
Gecombineerde 
zelfevaluatie (BRP en 
ENSIA) 

Het college besluit: 
1. Het uittreksel "Managementrapportage 
Zelfevaluatie BRP (deel BRP-domein en ENSIA)" 
vast te stellen. 
2. De RIVG, Autoriteit Persoonsgegevens hierover 
te informeren met bijgevoegde brieven. 

In de basisregistratie personen (BRP) worden de 
persoonsgegevens van de inwoners van Hengelo vastgelegd. Elk 
jaar moet de gemeente de inhoud van en de werkwijze rond de 
BRP controleren. Dit heet een 'zelfevaluatie'. Uit de zelfevaluatie 
blijkt dat de gemeente Hengelo aan de normen voor de kwaliteit 
en de beveiliging voldoet. Dit wordt door de gemeente gemeld aan 
de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) en de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). In 2021 zijn hiervoor de normen van de 
Baseline Informatiebeveiliging Overheid gehanteerd. 
 

Claudio 
Bruggink 

1-2-2022  B05 3324995 - Raadsbrief 
bestuurlijk proces 
planning - en 
controlcyclus 2022 

Instemmen met de raadsbrief 'Bestuurlijk proces 
planning- en controlcyclus 2022'. 

Ieder jaar legt het college het bestuurlijk procesvoorstel over de 
planning- en controlcyclus aan de gemeenteraad voor. Het 
procesvoorstel is inmiddels afgestemd met een afvaardiging van de 
gemeenteraad op 24 januari jl. en verwoord in de procesbrief. De 
planning- en control documenten in het jaar 2022 zijn: 
1. de Jaarstukken 2021;  
2. de integratie 1e Beleidsrapportage 2022 en Kaderbrief 2023-
2026 in de Zomerbrief 2022- 2026;  
3. de 2e Beleidsrapportage 2022;  
4. de Beleidsbegroting 2023-2026.  
 
Door de voorheen 2 afzonderlijke planning en control documenten 
(1e Beleidsrapportage 2022 en Kaderbrief 2023-2026) te 
combineren in een Zomerbrief wordt de transparantie en 
duidelijkheid vergroot. We zien dit als een verdere verbetering van 
de planning en control cyclus en producten door nog meer 
beleidsinhoudelijk en financieel de verbinding te zoeken tussen de 
actualisatie van het huidige begrotingsjaar en het vooruitkijken 
naar de eerstkomende 4 jaren.  
 

Mariska ten 
Heuw 

1-2-2022  B06 3369587 – 
Samenwerkings-
overeenkomst 
Hengelo/Enschede en 
onderwijsinstellingen 

Instemmen met het aangaan van de 
Samenwerkingsovereenkomst Hengelo, Enschede 
en de onderwijsinstellingen UT, Saxion ROC van 
Twente en ArtEZ. 

Gemeente Enschede werkt al langer samen met de  
onderwijsinstellingen in Twente (UT, Saxion, ROC en ArtEZ) en 
heeft aangegeven dat het wenselijk is dat de gemeente Hengelo 
zich hierbij aansluit. De onderwijsinstellingen hebben aangegeven, 
o.a. tijdens een bestuurlijk overleg tussen de colleges van 
Enschede, Hengelo en bestuursvoorzitter van de UT,  dit ook 
wenselijk te vinden en willen dit middels een 
samenwerkingsovereenkomst tot uitdrukking laten komen. Het 
doel is om Twente aantrekkelijker te maken voor het aan trekken 
en behouden van talent en samen oplossing te zoeken voor 
maatschappelijke vraagstukken. 
 

 
 

Claudio 
Bruggink 
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1-2-2022  B07 3354458 - Intentie- en 
vaststellingsovereenko
mst Gezondheidspark 

aan te gaan met de curator in de faillissementen 
van de besloten vennootschappen NPB Beheer B.V. 
en Megahome.nl  Grond B.V. de bij dit besluit 
behorende intentie- en vaststellingsovereenkomst 
Gezondheidspark  

De gemeente en de curator zijn verwikkeld geraakt in een aantal 
bestuursrechtelijke procedures in verband met de ontwikkeling van 
de gronden Mega in het Gezondheidspark.  Uw college moet een 
nieuw besluit nemen n.a.v. een oude aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor de bouw van woningen. Dat zou dan 
moeten gebeuren aan de hand van het oude bestemmingsplan 
Gezondheidspark dat gold voor 11 september 2018. Partijen zijn 
tot de slotsom gekomen dat het beter is om een nieuw bouwplan 
te maken. In deze overeenkomst worden daarover afspraken 
gemaakt.  
 

Gerard Gerrits 

1-2-2022  B08 3361301 - 
Raadsvragen over 
bodycams voor BOA's 

Het college besluit: 
In te stemmen met beantwoording van 
raadsvragen van  Lid Huis in 't Veld over bodycams 
conform bijgaande brief 

Lid Huis in 't Veld heeft vragen gesteld inzake het laat in gebruik 
nemen van bodycams. Het college beantwoordt de vragen door 
middel van  een brief. Inmiddels zijn de bodycams in gebruik 
genomen.  
 

Sander 
Schelberg 

1-2-2022  B09 3274768 - Mandaat 
college Hengelo aan 
Omgevingsdienst 
Twente en afsluiten 
hernieuwde 
dienstverlenings-
overeenkomst 

Het college besluit: 
1. het Mandaatbesluit Hengelo aan de 
Omgevingsdienst Twente voor de uitvoering van de 
basistaken en de variant 4-taken vast te stellen.  
2. een dienstverleningsovereenkomst met de ODT 
aan te gaan voor de basistaken en de variant 4-
taken 
3. op basis van de vastgelegde werkafspraken te 
voldoen aan de vergewisplicht voor de gemeente 
Hengelo/de Instructie voor de uitoefening van het 
mandaat vast te stellen en op te nemen in de 
dienstverleningsovereenkomst.  
4. het Mandaatbesluit op de voorgeschreven wijze 
bekend te maken. 
 

De Omgevingsdienst Twente (ODT) krijgt van de gemeente 
Hengelo het mandaat om zelfstandig hun uitvoerende taken uit te 
voeren. De samenwerking in de afgelopen jaren heeft uitgewezen 
dat de ODT een volwaardige partner is met voldoende 
deskundigheid om haar taken deskundig uit te voeren. Middels een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) worden (werk)afspraken 
gemaakt over de mate van samenwerking en toezicht op de 
uitvoering.  
 
Vanwege effectiviteit en efficiency heeft het college besloten de 
ODT mandaat te verlenen en een dienstverleningsovereenkomst af 
te sluiten. .   

Sander 
Schelberg 

1-2-2022  B10 3354816 - Aanwijzen 
De Verééniging als 
vaste trouwlocatie 

Het college besluit: 
Grand Café en Boetiekhotel De Verééniging aan te 
wijzen als vaste trouwlocatie van de gemeente 
Hengelo. 
 

Grand Café en Boetiekhotel De Verééniging wil graag een vaste 
trouwlocatie worden van de gemeente Hengelo. De Verééniging 
voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden. Daarom wijst het 
college De Verééniging aan als vaste trouwlocatie. 

Sander 
Schelberg 

1-2-2022  B11 3371078 - Vervolg 
grondprijzennotitie 
gemeente Hengelo 
2022 

Hoofdstuk 4 van de “Grondprijsnotitie Gemeente 
Hengelo 2022” vast te stellen, waarbij de 
grondprijzen gehanteerd worden per 1 februari 
2022. 

Jaarlijks wordt door het college, voor het daarop volgende jaar, de 
grondprijzen voor onder ander kavels voor bedrijven en 
particuliere woningen vastgesteld. Vorig jaar zijn de grondprijzen 
voor onder andere bedrijfskavels vastgesteld. Na consultatie met 
de raad stelt het college nu de grondprijzen voor de particuliere 

woningbouwkavels vast. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariska ten 
Heuw 
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25-1-2022 
1 week 

niet 
openbaar 

A01 3365160 - Afrekening 
havengeld 2021 

Het college besluit: 
1. De brief aan Combi Terminal Twente BV vast te 
stellen waarin hen wordt aangegeven wat ze 
moeten 
doen om te voldoen aan de havengeldverordening. 
2. In te stemmen met versturen brief door Almelo 
mede namens Hengelo. 

De administratieve verrekening van de havengelden met Combi 
Terminal Twente (CTT) gaat nog niet helemaal naar wens. In een 
gezamenlijke brief met de gemeente Almelo wordt CTT 
aangegeven wat ze moeten doen om wel te voldoen aan de 
verordening. Gesprekken met het Havenbedrijf hebben niet het 
gewenste effect gehad. Daarom is een brief vanuit de colleges nu 
de volgende stap. 
 

Mariska ten 
Heuw 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


