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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 8 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. 

8-3-2022  A01 3348712 - 
Raadsvragen over 
woningen 
statushouders 

Het college besluit de schriftelijke vragen van de 
PVV over miljoenenbijdragen voor woningen 
statushouders te beantwoorden middels 
bijgevoegde antwoordbrief. 

De gemeente Hengelo heeft een subsidie aangevraagd voor de 
huisvesting van vergunninghouders. De fractie van de PVV heeft hier 
schriftelijke vragen over gesteld. Deze worden beantwoord middels 
bijgevoegde antwoordbrief. 
 

Sander 
Schelberg 

8-3-2022  B01 3383162 - Definitieve 
vaststelling 
beleidsregels 
bijzondere bijstand 
2022 Hengelo 

Het college besluit: 
1. De beleidsregel bijzondere bijstand 2022 vast te 
stellen.  
2. De op 21 september 2021 vastgestelde 
Beleidsregel bijzondere bijstand voor kosten 
beschermingsbewind, mentorschap en curatele 
Hengelo 2021 in te trekken.  
3. De Nota van beantwoording inspraakreacties 
vast te stellen.  
4. De Cliëntenraad Minima en Wmo middels 
bijgevoegde brief te informeren.   
 

Bijzondere bijstand is op aanvraag mogelijk voor noodzakelijke kosten 
die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden en waar men zelf niet 
in kan voorzien. Met de beleidsregels bijzondere bijstand 2022 zijn alle 
losse beleidsregels en de gemaakte interne werkafspraken betreffende 
bijzondere bijstand gebundeld en formeel vastgelegd. Ook is 
verouderd beleid geactualiseerd.  

Mariska 
ten Heuw 

8-3-2022  B02 3381152 - 
Informerende brief aan 
de Raad over stand 

van zaken 
hersteloperatie 
toeslagenaffaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Raad met bijgevoegde brief informeren over de 
stand van zaken van de hersteloperatie 
toeslagenaffaire. 

Een groot aantal inwoners is door de kinderopvangtoeslagaffaire 
onevenredig benadeeld waardoor zij in ernstige problemen zijn 
gebracht en velen nog verkeren. De gemeente Hengelo helpt de 

gedupeerde ouders. Voor zover nu bekend zijn er in Hengelo 141 
gedupeerde ouders. Wij ondersteunen deze ouders bij hun problemen 
en hun gemeentelijke schulden worden kwijtgescholden. 
 

Mariska 
ten Heuw 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

8-3-2022  B05 3363074 - Besluit 
naamgeving 
Brouwerijterrein 

Het college besluit: 
op grond van het advies van de commissie 
Voorbereiding Naamgeving Openbare Ruimte te 
besluiten tot vaststelling van de openbare ruimte 
met de volgende benaming: 
Bottelarij te Hengelo, straatcode 1410, 
onderschrift: 'Deel van de brouwerij waar bier op 
flessen wordt getapt'. 
Bostel te Hengelo, straatcode 1396, onderschrift: 
'Overblijfsel na bierbereiding'. 
Met een gewijzigd beloop vast te stellen: 
Brouwerij te Hengelo, straatcode 1523, 
onderschrift: 'Naar de voormalige Hengelose 
Bierbrouwerij'. 
Waarbekenweg te Hengelo, straatcode 8830, 
zonder onderschrift. 
Veldbeek te Hengelo, straatcode 8618, zonder 
onderschrift. 
Met ingang van 18 maart 2022 overeenkomstig de 
bij dit besluit behorende situatietekening 41234; 
 

In verband met ontwikkelingen op het Brouwerijterrein wordt 
voorgesteld om hier voor de nieuw aan te leggen openbare ruimte de 
namen Bottelarij en Bostel vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld 
om een deel van de openbare ruimte bij de naam Brouwerij en een 
deel bij de naam Waarbekenweg te benoemen en het gewijzigde 
beloop van de Veldbeek vast te stellen. 

Gerard 
Gerrits 

8-3-2022  B06 3378401 - Actualisatie 
Bijzondere Bomenlijst 
2022 

Het college besluit: 
• De Bijzondere Bomenlijst Hengelo 2022 vast te 
stellen. 

Het college heeft de Bijzondere Bomenlijst 2022 vastgesteld. Op deze 
lijst staan 514 gemeentelijke bomen die zo bijzonder zijn dat ze een 
speciale beschermingsstatus hebben.  
De vorige Bijzondere Bomenlijst uit 2017 is daarmee geactualiseerd. 
In de Bijzondere Bomenlijst wordt onderscheid gemaakt in 
monumentale bomen, toekomstig monumentale bomen, 
herdenkingsbomen en dendrologisch waardevolle bomen. De 
Bijzondere Bomenlijst is opgesteld door de Bomencommissie.  
 

Mariska 
ten Heuw 

8-3-2022 B07 3387360 - 
Planschadeverhaalsove
reenkomst 

Het college besluit: 
aan te gaan de bij dit besluit behorende 
planschadeverhaalsovereenkomst i.v.m. realisering 
woning aan de dr. Schaepmanstraat. 

De gemeente is bereid om de omgevingsvergunning zoals deze door 
de initiatiefnemer is verzocht, verder in procedure te brengen, onder 
voorwaarde dat hij zich ten behoeve van de economische 
uitvoerbaarheid van deze planologische maatregelen bereid verklaart 
de eventuele planschade aan de gemeente te compenseren.  
De initiatiefnemer is bereid om aan deze voorwaarde te voldoen en 
daartoe met de gemeente een planschadeverhaalsovereenkomst te 
sluiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1-3-2022  
1 week niet 

openbaar 

B02 3326049 - 
Collegebesluit verzoek 
uitbreiding 
gemeentelijke 
monumentenlijst 
Anninksweg en 
Anthoniusstraat 

Het college besluit: 
1. de volgende objecten toe te voegen aan de 
gemeentelijke monumentenlijst: 
- het boerderijtje op het perceel M5718, 
Anninksweg 111 nabij, 
- markesteen F. Wegter op perceel U1608, 
Hazenweg 121 nabij, 
- markesteen in het Minnebroek op perceel Q1169, 
Uitslagsweg 191 nabij, 
2. De Anthoniusstraat niet op de gemeentelijke 
monumentenlijst te plaatsen, 
3.de eigenaren en aanvragers van dit besluit 
middels uitgaande brieven op de hoogte te stellen, 
4. de Erfgoedcommissie van dit besluit op de 
hoogte te stellen. 
 

De gemeentelijke monumentenlijst wordt uitgebreid met drie 
objecten. Naast twee markestenen (oude grensstenen) op 
gemeentegrond wordt een voormalig boerderijtje aan de Anninksweg 
op de lijst geplaatst. Het onafhankelijk advies orgaan van het college, 
de Erfgoedcommissie, heeft hierover een positief advies afgegeven.  
De stichting Erfgoed Hengelo (welke geen rechtstreekse relatie heeft 
met het college en de Erfgoedcommissie) heeft een verzoek gedaan 
om de Anthoniusstraat aan te wijzen tot gemeentelijk monument. De 
Erfgoedcommissie heeft hierin een negatief advies uitgebracht en het 
college neemt dit over. De Anthoniusstraat komt niet op de 
monumentenlijst. 

Gerard 
Gerrits 

1-3-2022  
1 week niet 

openbaar 

B05 3349214 - Beleidsregel 
invulling van slecht 

levensgedrag 
 

De burgemeester besluit:  
- De 'Beleidsregel invulling ‘slecht levensgedrag’ ‘ 

vast te stellen. 

Op grond van de APV heeft de burgemeester de bevoegdheid om een 
vergunning niet te verlenen indien er sprake is van slecht 

levensgedrag. Het begrip 'slecht levensgedrag' is in de beleidsregel 
uitgewerkt.  
 

Sander 
Schelberg 

1-3-2022  
1 week niet 

openbaar 

B10 3329466 - 
Collegebesluit ontwerp 
parkeren Twentebad 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerp voor de 
buitenruimte van het Twentebad (parkeren en 
toegankelijkheid) 
2. De lichte ingreep in de hoofdgroenstructuur toe 
te staan 

De openbare ruimte rondom het Twentebad wordt aangepast. Dit is 
nodig omdat de bezoekersaantallen toenemen. De parkeerplaats 
breiden we uit met 57 parkeerplekken en het fietsparkeren wordt 
opnieuw ingericht nabij de entree. De rijbaan voorlangs het zwembad 
richten we in als fietspad. Auto's gaan straks over de parkeerplaats, 
waardoor de oversteek vanaf het parkeerterrein naar het zwembad 
een stuk veiliger wordt. De toegankelijkheid voor minder validen 
verbeteren we door de oversteek vanaf het parkeerterrein te verhogen 
en zes parkeerplekken voor minder validen te maken nabij de 
oversteek. Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is een 
zorgvuldige inpassing in het bestaande groen. Met het kappen van drie 
bomen en het verdwijnen van enkele stukken gazon en heesters blijft 
het ruimtelijke groene aanzien van het gebied behouden. 
 

Mariska 
ten Heuw 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


