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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 8 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. 

8-2-2022  A04 3372753 - Verzoek aan 
VNG "oproep koppeling 
AOW-minimumloon te 
herstellen" te doen aan 
landelijke politiek. 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het voorstel via de VNG een 
krachtig signaal af te geven aan de landelijke 
politiek en niet als individuele gemeente; 
2. in te stemmen met de inhoud van de brief aan 
de VNG; 
3. de gemeenteraad te informeren over dit proces 
en kennis te laten nemen van bijgevoegde brief 
aan de VNG.  

De Hengelose gemeenteraad wil een dringend beroep doen op de 
landelijke politiek de koppeling tussen de hoogte van de AOW en 
het minimumloon in stand te houden. Daarvoor hebben zij een 
motie aangenomen in de gemeenteraadsvergadering van 26 
januari . In het regeerakkoord staat nu dat die koppeling los wordt 
gelaten en het minimumloon wel stijgt, maar de AOW niet 
evenredig meestijgt. Wij vragen met deze brief aan de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) namens alle gemeenten een brief 
aan de landelijke partijen te sturen met de oproep de koppeling 
tussen de hoogte van de AOW en het minimumloon in stand te 
houden.  
 

Mariska ten 
Heuw 

8-2-2022  A05 3376101 - Motie 
Borstonderzoek 

De brief aan de raad over afhandeling van de motie 
Borstonderzoek van 22 december jl. ter informatie 
te versturen naar de raad.  
 

Op 22 december heeft de gemeenteraad de motie Borstonderzoek 
aangenomen. Deze motie is uitgevoerd.  

Bas van 
Wakeren 

8-2-2022  B01 3352090 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Buitengebied, 
herziening 18 percelen 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied, herziening 18 
percelen (met identificatienummer: 

NL.IMR0.0164.BP0143-0201); 
3. in te stemmen met de behandeling van de 
vooroverlegreacties, zoals verwoord in het ‘Verslag 
vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied, 18 percelen'; 
4. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
5. het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, 
herziening 18 percelen gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage te leggen. 
  

Dit bestemmingsplan is opgesteld om het bestemmingsplan 
Buitengebied uit 2010 en het Veegplan buitengebied uit 2016 op 
onderdelen te herzien. Het gaat om wijzigingen op perceelsniveau. 
Het betreft hier veelal percelen waarop al eens een ontheffing is 

verleend, waar een agrarisch bedrijf is gestopt, waar de feitelijke 
situatie niet (meer) overeenkomt met de bestemmingsplansituatie 
of waar de bestemmingsplansituatie per abuis niet helemaal goed 
was opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. In dit 
bestemmingsplan vinden geen nieuwe ontwikkelingen plaats. 
 
Over het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, herziening 
18 percelen is vooroverleg gepleegd met o.a. de provincie. Het 
plan is niet in strijd met het provinciaal beleid. Ook de Vereniging 
Behoud Twekkelo heeft een vooroverlegreactie ingediend. Naar 
aanleiding hiervan is het plan nog enigszins aangepast. Verder zijn 
er ambtelijk nog enkele wijzigingen doorgevoerd.  Het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied, herziening 18 percelen wordt na 
instemming door het college gedurende zes weken ter inzage 
gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder zienswijzen indienen. 
 

Gerard Gerrits 

8-2-2022  B02 3369231 - Vaststelling 
uitvoeringsplan 
Werkplein Twente 

Het college besluit: 
1. Instemmen met het Uitvoeringsplan Werkplein 
Twente 2022. 
2. Instemmen met de begroting voor Werkplein 
2022 

Werkplein Twente is een netwerkorganisatie van de 14 Twentse 
gemeenten en het UWV, waarbij actief wordt samengewerkt met 
SW-organisaties, onderwijsinstellingen en werkgevers. Dit is 
vastgelegd in de ‘Governance Werkplein Twente’. Met Werkplein 
Twente hebben de 14 Twentse gemeenten en het UWV zich 

Mariska ten 
Heuw 
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gecommitteerd aan het samenbrengen van vraag en aanbod voor 
heel Twente.  
 
Het Uitvoeringsplan bevat de concrete resultaten en activiteiten 
van Werkplein en de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden. 
Voor het jaar 2022 is het Uitvoeringsplan (waarmee ook in 2020 
en 2021 is gewerkt) opnieuw geactualiseerd. Het Uitvoeringsplan 
dient wettelijk vast te worden gesteld in de college’s.  
 

8-2-2022  B03 3369544 - 
Informerende brief aan 
de raad met factsheet 
re-integratie 2021 

Het college besluit: 
De bijgevoegde raadsbrief over de resultaten van 
het re-integratiebeleid en de factsheet re-integratie 
2021 vast te stellen en naar de raad sturen.  

Via deze brief informeert het college de gemeenteraad over de 
resultaten van het re-integratiebeleid in 2021. Tevens wordt 
vooruitgeblikt op de activiteiten in 2022. De brief bevat als bijlage 
een overzicht van de instrumenten die de gemeente in het kader 
van re-integratie inzetten. 
 

Mariska ten 
Heuw 

8-2-2022  B04 3370055 - 
Samenwerkingsoveree
nkomst "tijdelijke 
impulsregeling 
klimaatadaptatie". 

Het college besluit: 
In te stemmen met de 
samenwerkingsovereenkomst "Tijdelijke 
Impulsregeling klimaatadaptatie"; 

De gemeente Hengelo maakt gebruik van de rijkssubsidie 
"Tijdelijke Impulsregeling klimaatadaptatie".  
Hiermee co-financiert Hengelo de uitvoering van de klimaat 
adaptieve maatregelen op het Marktplein en de omliggende 
straten.  De rijksbijdrage bedraagt ruim € 371.000,--. 
De gemeente Oldenzaal is kassier en zorgt voor het innen van de 
rijksgelden en het doorzetten van de deelbedragen aan alle 
partners. Hiervoor zijn heldere financiele afspraken gewenst over 
de rechten en plichten van alle partners. Deze zijn opgenomen in 
de samenwerkingsovereenkomst "Tijdelijke Impulsregeling 
klimaatadaptatie" . Wethouder Mariska ten Heuw ondertekent deze 
overeenkomst namens het college van burgemeester en 
wethouders. 
 

Mariska ten 
Heuw 

8-2-2022  B05 3362092 - 
Raadsvragen over 
levering van drinkwater 
'in groot gevaar' 
 

De raadsvragen van D66 te beantwoorden met 
bijgevoegde brief. 

De fractie van D66 heeft schriftelijk raadsvragen gesteld over 
drinkwatervoorziening. Deze zijn door het college schriftelijk 
beantwoord.  

Mariska ten 
Heuw 

8-2-2022  B06 3367236 - Oproep tot 
gebruik van 
gedragscodes - 
projecten wind- en 
zonnepark en 
geothermie 

Het college besluit: 
In te stemmen met de brief aan de Nederlandse 
Vereniging Omwonenden Windenergie als reactie 
op de twee mails over het omgevingsprogramma 
Nieuwe Energie en het uitvoeringsprogramma.  

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie heeft twee 
mails gestuurd, waarin ze aandacht vragen voor het hanteren van 
gedragscode bij energieprojecten en vraagt om het temporiseren 
van eventuele plannen voor windenergie. Via een brief geeft het 
college uitleg over het zorgvuldig doorlopen proces en dat de 
zoeklocaties voor windturbines nu nog niet worden vastgesteld als 
ontwikkellocaties en dat de gedragscodes voor wind en zon 

onderdeel zijn van de uitvoeringskaders in het 
uitvoeringsprogramma.  
 

Claudio 
Bruggink 

1-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

A05 3356016 - Aanvullende 
raadsvragen over 
uitvoeringsregeling 
groene daken 

Het college besluit: 
De schriftelijke vragen van GroenLinks over de 
uitvoering van de subsidieregeling Groendaken. 

Op 21 december 2021 stuurde het college een brief aan de raad 
met daarin antwoorden op de vragen van GroenLinks over de 
uitvoering van de subsidieregeling Groendaken. Naar aanleiding 
van deze brief heeft GroenLinks aanvullende vragen gesteld. 
Het college beantwoordt deze aanvullende vragen in een brief aan 
de raad 

Claudio 
Bruggink 
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1-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

B02 3270607 - Verzoek 
planschadevergoeding 
ivm 
waardevermindering 
woning Populierenweg 
20 door 
omgevingsvergunning 
Dennenbos 

Overeenkomstig het advies van de 
schadebeoordelingscommissie van 15 december 
2021, waarvan de overwegingen geacht worden 
deel uit te maken van dit besluit, aanvrager een 
tegemoetkoming in planschade toe te kennen, 
groot € 8.600,-- te vermeerderen met de wettelijke 
rente vanaf  5 juli 2021 tot de dag van uitbetaling, 
onder restitutie van het drempelbedrag groot € 
300,-- 
 

De schadebeoordelingscommissie heeft geadviseerd over een 
aanvraag om een tegemoetkoming in planschade wegens de 
omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
appartementengebouw in 2016 en de daaropvolgende 
bestemmingswijziging Vooroorlogse Wijken. Er is sprake van 
planschade die het normaal maatschappelijk risico overstijgt. In 
overeenstemming met het advies wordt planschade toegekend.  

Gerard Gerrits 

1-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

B04 3367952 - Raadsbrief 
informatie 
aandeelhouderschap 
Warmtebedrijf 

Het college besluit: 
1. De gemeenteraad per brief te informeren over 
onze relatie met en actualiteiten over 
Warmtebedrijf Hengelo BV. 
2. Het Presidium te vragen om in te gaan op het 
aanbod van Warmtebedrijf om haar betekenis voor 
Hengelo en de gewenste steun van de gemeente 
hierbij toe te lichten. 

3. Het Presidium te vragen om hiervoor een niet 
openbare informele bijeenkomst te willen 
beleggen, waarin tevens gediscussieerd kan 
worden over het aspect financiering als onderdeel 
van onze rol als aandeelhouder. 
 

Het college heeft besloten in te stemmen met de begroting voor 
2022 van Warmtebedrijf Hengelo BV. In deze begroting is een 
financieringsbehoefte zichtbaar. College en Warmtebedrijf Hengelo 
BV willen de gemeenteraad informeren over het belang van 
Warmtebedrijf en de betekenis van de rol van de gemeente als 
houder van 5% van de aandelen in het bedrijf. Het college 
adviseert hiervoor een informele bijeenkomst  te organiseren. 

Gerard Gerrits 

11-1-2022 
Openbaar 

tot brief 
aan de 

gemeente-
raad  

B09 3351171 - 
Aandeelhoudersreactie 
op de begroting 2022 
van Warmtebedrijf 
Hengelo BV 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de besluitvorm (schriftelijk) 
en inhoud van de Begroting 2022 als onderdeel van 
het Businessplan 2022 van Warmtebedrijf Hengelo 
BV. 
2. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 
2023-2026 in het Businessplan 2022. 
3. Met betrekking tot de financieringsbehoefte van 
€ 1,2 miljoen van Warmtebedrijf Hengelo BV voor 
2022 toe te staan om hiervoor een rekening-
courantverhouding met Ennatuurlijk aan te gaan. 
4. Warmtebedrijf Hengelo BV per brief over ons 
besluit te informeren. 
5. De gemeenteraad per brief te informeren en 
voor te stellen om een bijeenkomst te organiseren, 
waarin informatie gegeven wordt over de huidige 
verhouding met Warmtebedrijf Hengelo BV en 
standpunten over onze financieringsrol te delen. 
 

Gemeente Hengelo is mede-oprichter en 5% aandeelhouder van 
Warmtebedrijf Hengelo BV. Dit bedrijf breidt haar aansluitingen in 
Hengelo uit en moet daarvoor investeren. Hierdoor ontstaat een 
financieringsbehoefte. Het college heeft besloten om haar aandeel 
van 5% in deze financieringsbehoefte te storten, evenals de 
grootaandeelhouder Ennatuurlijk. Daarmee kan de uitbreiding van 
het warmtenetwerk in Hengelo een voortvarend vervolg krijgen. 
 

Gerard Gerrits 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 

 


