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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 15 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. 

15-3-2022  B01 3349954 – 
Samenstellings-
verklaring WTC 

College van B&W stemt in met de afwijking om 
gebruik te maken van een samenstellingsverklaring 
in plaats van een controleverklaring specifiek voor 
de father founding bijdrage van 50.000,- voor het 
jaar 2021. 

Voor de verstrekte en nog te verstrekken subsidie (father founder) ad 
50.000,- per jaar aan het WTC moet door deze partij verantwoording 
worden afgelegd. Dit vindt plaats middels een 
samenstellingsverklaring in plaats van een controle verklaring.  

Gerard 
Gerrits 

15-3-2022  B02 3391265 - Vaststellen 
Subsidie 
uitvoeringsregeling 
bewonersparticipatie 
2022 

Het college besluit: 
1. De 'Subsidieregel bewonersparticipatie 2022' 
vast te stellen.  
2. Het 'Aanvraagformulier buurtbonnen 2022' vast 
te stellen.  
3. Het 'Aanvraagformulier subsidie 
bewonersparticipatie 2022' vast te stellen.   

Net als in 2021 ontvangen alle bewonersorganisaties een basissubsidie 
voor communicatie-, vergader- en administratiekosten en een subsidie 
voor het organiseren van wijkbrede activiteiten. Voor 
ongeorganiseerde bewoners(groepen) is opnieuw het 
buurtbonnenbudget beschikbaar. De regeling is na overleg met alle 
erkende bewonersorganisaties ongewijzigd ten opzichte van 2021. 
Verdeling vindt plaats op basis van inwonertal.   
 

Bas van 
Wakeren 

15-3-2022  B04 3380431 - Verzoek 
afgeven verklaring 
beschikbaarheid locatie 
Brokanthuis aan de 
Marskant als 
ontmoetingsruimte 
voor ouderen 

 

Het college besluit 
1. Te besluiten de gevraagde verklaring van 
beschikbaarheid te verlenen. 
2. De organisatie daarover met bijgevoegde brief 
te informeren.  

College geeft aan het initiatief Brokanthuizen een verklaring van 
beschikbaarheid af ten behoeve van de aanvraag van een subsidie in 
het kader van de landelijke Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten 
in Ouderenhuisvesting.  

Bas van 
Wakeren 

15-3-2022  B05 3377363 - Verbeteren 
toegankelijkheid 
gemeentelijke 
bergingsbak bij de 
rioolwaterzuivering. 

Het college besluit: 
1. Een krediet van € 60.000,-- beschikbaar te 
stellen voor de aanleg van een hellingbaan in het 
bergbezinkbassin bij de 
rioolwaterzuiveringsintallatie; 
2. Dit krediet te dekken middels de voorziening 
riolering. 

De gemeente heeft een groot bergbezinkbassin in eigendom, beheer 
en onderhoud op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van 
het waterschap Vechtstromen. Dit bergbezinkbassin speelt een 
belangrijke rol in het kader van klimaatadaptatie. Bij hevige buien 
zorgt het bassin voor tijdelijke opslag van rioolwater. Dit (vervuilde) 
rioolwater stroomt hierdoor niet meer naar de Berflobeek. Het open 
bassin dient regelmatig te worden ontdaan van onkruid. Dit gebeurt 
met een machine die op dit moment met een kraan die in het 3 meter 
diepe bassin wordt neergelaten. Vanwege veiligheidsoverwegingen 
wordt voorgesteld om in het bassin een hellingbaan aan te leggen. Het 
onderhoudsmaterieel kan dan via de hellingbaan in het bassin komen. 
Een kraan is dan niet meer nodig. 
 
 
 
 
 
 
 

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

15-3-2022  B06 3366460 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Buitengebied, 
omgeving Kristenbos 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied, omgeving 
Kristenbos (met identificatienummer: 
NL.IMR0.0164.BP0136-0201, getekend op de 
ondergrond o_NL.IMR0.0164.BP0136.dgn); 
2. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
3. Tennet te informeren over de gemeentelijke 
reactie op de vooroverlegreactie van Tennet 
conform bijgaande brief; 
4. het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, 
omgeving Kristenbos gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage te leggen. 

In het plangebied geldt momenteel nog grotendeels een 
bestemmingsplan uit 1974. De grens van het plangebied wordt globaal 
gevormd door de Beneluxlaan, Scandinaviëlaan, Hesselerweg, 
Bornsedijk, Veergoorsdijk en de Kristenbosweg. Om bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet te kunnen beschikken over 
een actueel bestemmingsplan, is voor dit gebied een actualiserend 
bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan is grotendeels 
conserverend, het huidige gebruik wordt vastgelegd, maar wel met de 
nodige flexibiliteitsbepalingen. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen 
worden niet meegenomen in dit bestemmingsplan. Ontwikkelingen die 
wel worden meegenomen in dit bestemmingsplan zijn het mogelijk 
maken van pot- en containerteelt binnen de agrarische 
gebiedsbestemming en de verplaatsing van beide vergunde 
bedrijfswoningen binnen het bestaande bedrijfsperceel van de 
plantengroothandel. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om de 
bedrijfswoningen ook te mogen gebruiken voor 
kamerverhuur/kamerbewoning voor eigen werknemers van de 
plantengroothandel.  
 

Gerard 
Gerrits 

15-3-2022  B08 3380041 - 
Raadsvragen over het 
dienstencentrum en 
het beheer van 
wooncomplex ’t 
Swafert 
 

Het college besluit:  
in te stemmen met bijgevoegde beantwoording van 
de door de SP gestelde vragen over het 
dienstencentrum en het beheer van wooncpmplex 
't Swafert. 

Het college heeft raadsvragen van SP ontvangen over het 
dienstencentrum en beheer van wooncomplex 't Swafert.. Het college 
beantwoordt deze vragen middels bijgaande brief.  

Bas van 
Wakeren 

15-3-2022  B09 3369558 - 
Raadsvragen verkoop 
onroerende zaken door 
overheden (Didam-
arrest) 
 

het college besluit: 
in te stemmen met de beantwoording van 
raadsvragen van Lokaal Hengelo over verkoop 
onroerende zaken door overheden (Didam-arrest) 

De fractie van Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over de verkoop 
onroerende zaken door overheden (Didam-arrest). Het college heeft 
deze brief schriftelijk beantwoord 

Mariska 
ten Heuw 

15-3-2022  B10 3377236 - 
Raadsvragen over 
plannen Noordtak 
Betuwelijn 
 

Het college besluit:  
de vragen van de fractie van Lokaal Hengelo over 
de noordtak Betuweroute te beantwoorden conform 
bijgevoegde brief. 

Het college heeft de vragen van de fractie van Lokaal Hengelo over de 
noordtak Betuweroute schriftelijk beantwoord. 

Gerard 
Gerrits 

15-3-2022  B13 3382464 - Raadvragen 
over het niet 
beantwoorden van 
zienswijze op 

Transitievisie Warmte 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van Lokaal Hengelo over het niet 
beantwoorden van een zienswijze op de  
Transitievisie Warmte te beantwoorden met 

bijgaande brief. 

De raadsfractie van Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over het niet 
beantwoorden van een zienswijze op de Transitievisie Warmte. Het 
college heeft deze brief schriftelijk beantwoord. 

Claudio 
Bruggink 

15-3-2022  B14 3381303 - 
Raadsvragen over 
instorten gevel 
huurwoning Berflo Es 
Zuid 
 

Het college besluit: 
Middels bijgevoegde brief de raadsvragen van de 
SP over het instorten van een gevel van een 
woning aan de Thomasstraat beantwoorden.  

De raadsvragen van de SP over het instorten van een gevel door de 
eerste storm in februari zijn beantwoord in bijgevoegde brief.  

Bas van 
Wakeren 

8-3-2022 B03 3357432 - Evaluatie Het college besluit: Er heeft een evaluatie van de pilot 'Perspectiefjaar' plaatsgevonden. Mariska 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

1 week 
niet 

openbaar  

Perspectiefjaar In te stemmen met de raadsbrief en brochure 
m.b.t. de evaluatie van de pilot 'Perspectiefjaar' 

De 3 jarige pilot liep van 2019 t/m 2021  en is met ingang van 2022 
de beëindiging. Middels een raadsbrief en brochure wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de behaalde resultaten.   
 

ten Heuw 

8-3-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

B04 3341627 - 
Raadsvragen over het 
geschil tussen de 
gemeente en bewoners 
Berendinastraat m..b.t. 
de damwand in 
Lauravijver 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van Lokaal Hengelo over het 
geschil tussen de gemeente en bewoners 
Berendinastraat m..b.t. de damwand in Lauravijver 
met een brief te beantwoorden.  

De fractie van Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over het 
geschil tussen de gemeente en de bewoners van de Berendinastraat 
over de damwand in de Lauravijver. Deze vragen zijn door het college 
per brief beantwoord.  

Mariska 
ten Heuw 

8-3-2022 
1 week niet 

openbaar 

--- 3357327 - Bezwaar 
tegen het beluit van 
Subsidieaanvragen 
regeling versterking en 
vernieuwing 2 

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 de afwijzing van de aanvraag voor een 
subsidie. De commissie is van oordeel dat de datum van aanvulling 
terecht is aangehouden als datum van ontvangst van de aanvraag.  
Op dat moment was het subsidieplafond reeds bereikt. Dit brengt 
volgens de commissie met zich mee dat het college ingevolge artikel 
4:25 tweede lid van de Awb gehouden was de aanvraag om subsidie 
af te wijzen. De commissie is van oordeel dat het bestreden besluit 
terecht en op goede gronden is genomen en adviseert het bezwaar 
ongegrond te verklaren. Het college heeft conform dit advies besloten.  

Bas van 
Wakeren 

8-3-2022 
1 week niet 

openbaar 

--- 3322712 - Bezwaar 
tegen besluit 
planschadevergoeding 
Reizstraat 3 

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 afwijzing van een verzoek om 
vergoeding van planschade. Volgens de commissie is in het advies van 
de planschadecommissie voldoende inzichtelijk gemaakt hoe de 
planschadecommissie tot de kwalificatie ‘licht of zeer beperkte schade’ 
en het gehanteerde schadepercentage is gekomen. Bovendien is de 
commissie van oordeel dat het college aannemelijk heeft gemaakt dat 
inbreiding met woningen in een gemengde stedelijke omgeving in 
beginsel een normale maatschappelijke ontwikkeling is, die zich 
voordoet in veel centra van steden in Nederland. Op grond hiervan 
heeft de commissie voor de bezwaarschriften geadviseerd de 
bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten. Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 

Gerard 
Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


