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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 1 maart 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. 

1-3-2022  A01 3383603 - 
Omgevingsvisie 
Beckum 

Het college besluit: 
Kennis te nemen van het eerste deel van het 
omgevingsprogramma Beckum en omwille van de 
leefbaarheid de ambitie te onderschrijven om een 
MFA en 130 woningen te realiseren. 

Vanaf het najaar 2021 heeft de Beckumse samenleving actief gewerkt 
aan het eerste deel van een omgevingsprogramma Beckum. De 
inwoners hebben een grote inhoudelijke bijdrage geleverd. 
Uitgangpunt van het omgevingsprogramma: Beckum moet ook op 
lange termijn leefbaar zijn en blijven. Dat heeft de gemeenteraad in 
de omgevingsvisie Hengeloos Buiten ook expliciet vastgesteld. Er 
staan in het omgevingsprogramma Beckum drie hoofdlijnen centraal:  
1 en 2: voorzieningenniveau en het woningaanbod op peil (eerste deel 
omgevingsprogramma). 
3: ruimtelijke vertaling naar landschappelijke verbinding met het 
achterland in oost-westelijke richting (tweede deel 
omgevingsprogramma). 
 
In het omgevingsprogramma wordt geconstateerd dat het op peil 
houden van de voorzieningen en het aanbod van woningen sterk met 
elkaar samenhangen. Goede voorzieningen zijn nodig om inwoners te 
binden en er zijn voldoende inwoners nodig om de voorzieningen, 
zoals onderwijs, sport, cultuur en verenigingsleven in stand te houden. 
Er zou een MFA, multi functionele accommodatie gebouwd moeten 
worden om de voorzieningen onder één dak te krijgen. In nauwe 
samenspraak met vertegenwoordigers van school en verenigingsleven 
is bepaald welk leerlingen/ledenaantal minimaal noodzakelijk is om 
levensvatbaar te blijven. Deze aantallen zijn vervolgens gebruikt voor 
een berekening van het aantal en type woningen dat nodig is om dat 
basisniveau te bereiken en te behouden. De uitkomst van die 
berekening is dat er tot circa 2035 130 woningen in Beckum gebouwd 
moeten worden. Het draagvlak onder de inwoners van Beckum is 
groot. De gemeente herkent de wens van de inwoners en onderzoekt 
wat de mogelijkheden zijn om dit te realiseren.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

1-3-2022  B01 3383281 - 
Subsidieregelingen CTB 
2022 

Het college besluit: 
1. De Tijdelijke subsidieregeling bijdrage 
ondersteuning naleving controle op 
coronatoegangsbewijzen (CTB) voor ondernemers 
2022 en de Tijdelijke subsidieregeling bijdrage 
ondersteuning controle op coronatoegangsbewijzen 
(CTB) voor sport en cultuur 2022 vast te stellen 
 
2. De raad voor te stellen: 
- voor de tijdelijke Subsidieregeling bijdrage 
ondersteuning naleving controle op 
coronatoegangsbewijzen (CTB) voor ondernemers 
2022 een subsidieplafond van €225.000 vast te 
stellen.  
- voor de tijdelijke subsidieregeling bijdrage 
ondersteuning naleving controle op 
coronatoegangsbewijzen (CTB) voor sport en 
cultuur 2022 een subsidieplafond van €75.000 vast 
te stellen. 
 

Het college heeft besloten om ook in 2022 subsidieregelingen vast te 
stellen voor ondernemers en de sport en cultuur om het mogelijk te 
maken dat zij een eenmalige bijdrage kunnen aanvragen voor de 
naleving controle op coronatoegangsbewijzen 

Sander 
Schelberg 

1-3-2022  B03 3365414 - 
Rioolvervanging 
Bornsestraat 

Het college besluit: 
1. Een krediet van € 160.000,-- beschikbaar te 
stellen voor de rioolvervanging in de Bornsestraat 
tussen de Achterhoekse Molenweg en de 
Wilbertstraat; 
2. Dit krediet te dekken uit de voorziening 
riolering.  
 

De riolering in de Bornsestraat tussen de Achterhoekse Molenweg en 
de Wilbertstraat ( circa 330 meter) is bijna 90 jaar oud en bevindt zich 
in een slechte staat. Dit blijkt uit een camera inspectie. Het riool is 
dan ook dringend aan vervanging toe.  
Met aanwonenden wordt in een vroegtijdig stadium gecommuniceerd 
over de planning en de bereikbaarheid 

Mariska 
ten Heuw 

1-3-2022  B04 3374629 - 
Vervolgaanpak 
zorgfraude 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de Vervolgaanpak 
Zorgfraude Twente;  
2. Jaarlijks €6.403,- en personele inzet beschikbaar 
te stellen voor de projectperiode 2022 t/m 2024; 
 

Samen met de andere Twentse gemeenten en onze ketenpartners 
wordt voor 3 jaar een vervolgaanpak zorgfraude Twente gestart.  

Bas van 
Wakeren 

1-3-2022  B06 3383277 - Stand van 
zaken 25% sociale 
huur in woningbouw-
programma 

Het college besluit: 
de raad te informeren over de stand van zaken van 
het aandeel sociale huurwoningen in het 
woningbouwprogramma via bijgevoegde brief. 

Bij de begrotingsbehandeling 2022-2025 is door de wethouder de 
toezegging gedaan om voor 1 maart een stand van zaken te geven 
van het aandeel sociale huurwoningen in het woningbouwprogramma. 
In deze brief brengen we de raad op de hoogte van die stand van 
zaken. 
 

Bas van 
Wakeren 

1-3-2022  B07 3378663 - 

Informerende 
raadsbrief Hengelo 
sociale techniekstad 

Het college besluit: 

in te stemmen met de informerende raadsbrief  

Hengelo sociale techniekstad is een samenwerking tussen ROC van 

Twente, C.T. Stork College en de gemeente met als doel: 
-  Het scherper positioneren van techniek en technologie als 
DNA/imago van Hengelo; 
-  Ondersteuning van kwetsbare jongeren in het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt 
De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd per brief.  
 
 
 

Claudio 

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

1-3-2022  B08 3382079 - 
Informerende brief aan 
Raad over Aanpak 
Schulden 

het college besluit: 
de raad informeren over de budgetoverheveling 
van incidentele middelen 2021 en over de brede 
inzet op schuldhulpverlening middels bijgevoegde 
brief 
 

Hengelo heeft een brede aanpak schulden. Met de extra middelen van 
het rijk worden diverse initiatieven opgepakt om met 
schuldhulpverlening nog meer inwoners te kunnen helpen, waaronder 
jongeren met schulden. 

Mariska 
ten Heuw 

1-3-2022  B09 3383547 - Uitvoeren 
motie "Koppeling AOW-
minimumloon" 

Het college besluit: 
1. De brandbrief met de oproep “koppeling AOW-
minimumloon” te versturen aan de partijen van 
Rutte IV en de Tweede Kamerleden 
2. De Raad middels bijgevoegde brief te informeren 
over de brandbrief en de inhoud van de lobby van 
de VNG.  
 

De Hengelose gemeenteraad heeft een motie aangenomen om een 
oproep te doen aan de Tweede Kamer de koppeling tussen de AOW en 
het minimumloon in stand te houden. Daarvoor stuurt het College van 
B&W van Hengelo een brief aan de leden van het huidige kabinet en 
de Tweede Kamerleden.  

Mariska 
ten Heuw 

1-3-2022  B11 3374212 - 
Raadsvragen inz. 
zelfwoonplicht en de 
situatie van huisvesting 
arbeidsmigranten in 
Groot Driene 
 

Het college besluit: 
de raadsvragen van de SP te beantwoorden via 
bijgevoegde brief. 

De SP-fractie heeft vragen gesteld over de huisvesting van 
arbeidsmigranten en het proces over een opkoopbescherming. Via 
bijgevoegde brief worden deze vragen beantwoord.  

Bas van 
Wakeren 

1-3-2022  B12 3367252 - 
Raadsvragen over 
invalidentoilet op of 
rond het nieuwe 
marktplein en in het 
horecadeel op het 
marktplein 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de PvdA over het 
invalidentoilet op het Marktplein te beantwoorden 
met bijgevoegde brief 

De PvdA heeft raadsvragen gesteld over het invalidentoilet op het 
Marktplein. Deze zijn door het college beantwoord.  

Bas van 
Wakeren 

1-3-2022  B13 3373747 - 
Raadsvragen over 
lijngoten 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de fractie van GroenLinks 
beantwoorden middels bijgaande brief 

Door de raadsfractie van GroenLinks zijn vragen gesteld over de 
opstelling van coronaterrassen op lijngoten in de binnenstad. De 
vragen zijn per brief beantwoord. 

Sander 
Schelberg 

1-3-2022  B14 3376538 - 
Raadsvragen over 
verplaatsing Tiny 
House naar Veldwijk 
Zuid 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen over de beoogde tiny house locatie. 

De tiny houses moeten eind dit jaar/begin volgend jaar weg van het 
Brouwerij terrein. We hebben hiervoor een nieuwe locatie op het oog 
tussen de Magnoliastraat en de HVV Hengelo velden. Raadslid Leo 
Janssen heeft vragen gesteld over deze nieuwe locatie en hoe dit zich 
verhoudt tot de omgevingsvisie Hengeloos Buiten. Deze vragen 
worden in de brief beantwoord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

15-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar 

A02 3355073 - 
Budgetoverheveling 
2021 

Het college besluit aan de gemeenteraad voor te 
stellen de budgetoverheveling 2021 vast te stellen 
en daarmee te besluiten: 
1. De Raad voor te stellen de budgetten 2021 die 
voldoen aan de criteria van de overheveling uit 
categorie 1 en 2 met een totaalbedrag van € 
2.005.396 over te hevelen naar de begroting 2022.  
2. De Raad voor te stellen de budgetten 2021 die 
voldoen aan de criteria en waar reeds eerder 
besluitvorming over is geweest (categorie 3 en 4) 
met een totaalbedrag van € 1.730.352 in de 
begroting 2022 te ramen en te onttrekken uit de in 
dit voorstel aangegeven reserve.  
3. De Raad voor te stellen om bij de 2e 
Beleidsrapportage kennis te nemen van de 
voortgang van de afwikkeling van de 
budgetoverheveling 2021, waarover gerapporteerd 
zal worden. 
 

Het College voert de door de raad vastgestelde begroting en de- in 
aanvulling daarop- gedurende het jaar vastgestelde beleids- en 
begrotingsaanpassingen uit. Wanneer activiteiten, waarvoor de 
gemeenteraad geld beschikbaar heeft gesteld, nog niet (geheel) zijn 
uitgevoerd binnen het boekjaar, leidt dit tot een voordelig resultaat 
ten opzichte van de begroting. Middels deze overheveling wordt er 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid deze activiteiten in het volgende 
begrotingsjaar (verder) uit te voeren.  

Mariska 
ten Heuw 

15-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar 

B06 3375823 - 
Uitvoeringsprogramma 
2022 

Het college besluit:  
1. het VTH Uitvoeringsprogramma Fysiek 2022 vast 
te stellen; 
2. de gemeenteraad hierover te informeren door 
middel van bijgaande brief; 
3. Gedeputeerde Staten van Overijssel hierover te 
informeren door middel van bijgaande brief; 
4. De Omgevingsdienst Twente hierover te 
informeren door middel van bijgaande brief. 
 

Het college heeft het VTH 'Uitvoeringsprogramma Fysiek 2022' 
vastgesteld. Hierin geeft het college aan welke vergunningen-, 
toezichts- en handhavingstaken (VTH) in dat jaar zullen worden 
uitgevoerd. Het betreft taken op het gebied van domein Fysiek 
(Omgevingsrecht). 

Sander 
Schelberg 

15-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar 

C08 3361782 - 1e wijziging 
Verordening 
Precariobelasting 2021 

De raad voor te stellen de 'eerste wijziging 
Verordening precariobelasting 2021' vast te stellen. 

Het college besluit de raad voor te stellen om, als handreiking richting 
belastingplichtigen, voor het gehele jaar 2021 af te zien van 
precarioheffing voor wat betreft terrassen (net als in 2020) en 
uitstallingen (aanvullend op 2020, omdat dit voornamelijk winkels 
betreft). In praktische zin komt daarmee hoofdstukken 1 en 7 te laten 
vervallen in de tarieventabel. 
 

Mariska 
ten Heuw 

15-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3355594 - Bezwaar 
tegen besluit 
waarschuwing wegens 
overtreding Opiumwet  

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarde is het niet eens het geven van een waarschuwing op grond 
van artikel 13b Opiumwet. De commissie voor de bezwaarschriften is 
van oordeel dat er in dit geval geen reden is om van het geldende 
beleid af te wijken en dat de waarschuwing terecht is opgelegd. De 
commissie heeft geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit te handhaven. Er is in overeenstemming met dit 
advies besloten. 
 
 
 
 
 

 
 

Sander 
Schelberg 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

15-2-2022 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3350405 - Bezwaar 
tegen besluit tot 
(gedeeltelijke) sluiting 
wegens overtreding 
Opiumwet  

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven.. 

Bezwaarde is het niet eens met de sluiting van een bijgebouw op 
grond van artikel 13b Opiumwet. De commissie voor de 
bezwaarschriften is van oordeel dat er in dit geval geen reden is om 
van het geldende beleid af te wijken en dat de last onder 
bestuursdwang terecht is opgelegd. De commissie heeft geadviseerd 
het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 

Sander 
Schelberg 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


