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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 5 april 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. 

5-4-2022  B01 3396399 - Benoeming 
voorzitter 
adviescommissie BKV; 
Beeldende Kunst en 
Vormgeving 

1. Als voorzitter te benoemen mevrouw Sibum-
Siderius. 
2. De heer Sinkeldam te bedanken voor zijn 
voorzitterschap en hem te benoemen als algemeen 
commissielid.  
3. Alle betrokkenen middels bijgevoegde brieven te 
informeren over dit besluit 

Sinds 6 april 2021 is Ruben Sinkeldam voorzitter van de 
adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV). Hij heeft 
aangegeven per 1 april 2022 het voorzitterschap naast zich neer te 
willen leggen en door te willen gaan als algemeen commissielid. Hij 
heeft gepoogd een stabiele commissie op te zetten en vindt dat hij 
daarin is geslaagd en geeft daarom nu graag het stokje over. Josine 
Sibum Siderius heeft aangegeven het voorzitterschap over te willen 
nemen. Sinds 1 april is zij interim-voorzitter.  
 

Bas van 
Wakeren 

5-4-2022  B02 3384618 - 
Toekomstplannen jong 
volwassenen 2022; 
Jaarverslag 
Toekomstplannen 2021 

Het college besluit: 
In te stemmen met de opdrachtomschrijving 
Toekomstplannen 2022  

Sinds april 2018 is de gemeente Hengelo samen met jongeren en een 
aantal samenwerkingspartners, bezig om een nieuwe werkwijze te 
creëren waarin we zorgen dat jongvolwassenen (vanuit de jeugdhulp) 
zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Dit doen we door het 
traject Toekomstplannen voor jongvolwassenen vorm te geven. 
 
De doelstelling voor het traject toekomstplannen luidt als volgt: De 
jongvolwassene (tussen de 16,5 en 27) uit Hengelo kan zo zelfstandig 
mogelijk functioneren op de belangrijkste leefgebieden, doordat de 
jongere, het netwerk en betrokkenen integraal werken met een 
toekomstplan. Het toekomstplan is niet het doel op zich, het maakt 
inzichtelijk welke ondersteuning de jongere op diverse gebieden nodig 
heeft en sluit hierbij aan bij de motivatie en leefwereld van de 
jongere. Het toekomstplan stimuleert tot integrale samenwerking. 
 

Claudio 
Bruggink 

5-4-2022  B04 3392053 - 
Raadsvragen - Open 
brief Hengelose 
Kunstenaars van de 
regen in de drup - 
expositie "Onder de 
Aandacht" 
 

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

De Lokaal Hengelo fractie heeft vragen gesteld over de Open Brief 
Hengelose kunstenaars van de regen in de drup -Platform Beeldende 
Kunst. Via bijgevoegde brief worden deze vragen beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

5-4-2022  B05 3399139 - Handleiding 
gegevens delen in 
Twente 

1. De werkwijze en de basishandleiding gegevens 
delen in Twente vast te stellen en zich hieraan te 
committeren. 

Om goed samen te kunnen werken is het essentieel dat we vanuit een 
eenduidige set met spelregels putten als het gaat om het delen 
(verwerken) van persoonsgegevens. Deze eenduidigheid is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de beoogde samenwerking. Alleen als 
we allemaal hetzelfde uitgangspunt hanteren komen we dichter bij de 
drijfveer van de Twentse transformatie: “Ieder kind verdient 
perspectief op een mooie toekomst”.  We vinden het belangrijk dat we 
allemaal op dezelfde manier werken en met elkaar omgaan met als 
doel samen de best passende ondersteuning voor de jeugd in Twente 

Claudio 
Bruggink 
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te bieden. Het traject wat we in anderhalf jaar doorlopen hebben heeft 
geleid tot een basisdocument dat praktische handvatten geeft over het 
verwerken van persoonsgegevens. In de handleiding leggen we vast 
wat de basisuitgangspunten zijn als het gaat om het verwerken van 
persoonsgegevens. De handleiding bevat ook een stroomschema wat 
gevolgd kan worden als getwijfeld wordt over een individuele casus of 
een nieuw op te starten project. Tevens kan deze handleiding gebruikt 
worden om huidige projecten of trajecten te toetsen aan de 
uitgangspunten van de AVG.    
 

5-4-2022  B06 3376574 - 
Raadsvragen over 
parkeerproblemen 
Elsbeek 

Instemmen met antwoordbrief aan VVD over het 
parkeren in de omgeving Kievitstraat 

De parkeeroverlast in de omgeving Kievitstraat was tijdens een aantal 
maanden in de Corona periode toegenomen. Met name in de periode 
november 2021 – januari 2022 toen de avondlockdown van kracht 
was. De zwemschool Zin in Zwemmen heeft in die periode de 
zwemlessen ingekort tot 45 minuten in plaats van 1,5 uur. Ook 
kwamen er in deze periode meer kinderen zwemles nemen in Hengelo 
vanuit Enschede en Enter, omdat deze vestigingen van Zin in 
Zwemmen minder zwemlessen konden aanbieden. Inmiddels zijn de 

zwemlessen in Hengelo weer verlengd tot 1,5 uur en hebben de twee 
andere vestigingen weer hun normale aanbod aan zwemlessen. We 
hebben de parkeersituatie meerdere keren bekeken en er is contact 
geweest met de eigenaar. Er wordt per zwemles aan 7 kinderen les 
gegeven en er zijn 14 parkeerplaatsen op eigen terrein. In de 
weekenden kan het bij de wisselmomenten voorkomen dat er een 
paar auto’s op de openbare parkeerplaatsen geparkeerd worden, maar 
dit vinden we acceptabel. Er is geen sprake meer van parkeeroverlast 
in de omgeving van de Kievitstraat door de zwemschool. 
 

Gerard 
Gerrits 

5-4-2022  B08 3401817 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake 
overzicht resultaten 
bereikbaarheid Twente 
2018-2021 
 

Het college besluit de raad via bijgevoegde brief en 
bijlagen te informeren over het overzicht resultaten 
bereikbaarheid Twente 2018-2021 

De raad wordt geïnformeerd over de resultaten die bereikt zijn rond 
de bereikbaarheid van Twente tussen 2018-2021 

Gerard 
Gerrits 

5-4-2022  B09 3393427 - 
Raadsvragen over 
Zorgbuurthuis in 
Hengelo 

Het college besluit:  
in te stemmen met bijgevoegde beantwoording van 
de door lid Huis in 't Veld gestelde vragen over het 
zorgbuurthuis in Hengelo. 
  

Het college heeft raadsvragen van lid Huis in 't Veld ontvangen over 
het zorgbuurthuis. Het college beantwoordt deze vragen middels 
bijgaande brief.  

Bas van 
Wakeren 

5-4-2022  B10 3397229 - 

Raadsvragen inzake 
Businessdistrict Hart 
van Zuid, realisatie 
Trijpstraat 

De vragen van de fractie van de PvdA over het 

Businessdistrict Hart van Zuid, realisatie 
Trijpstraat, beantwoorden met bijgevoegde brief. 

Naar aanleiding van onze informerende raadsbrief over de versnelde 

realisatie van ca. 50 studio's / 2 kamerappartementen in de 
betaalbare huur aan de Trijpstraat, als onderdeel het Businessdistrict 
Hart van Zuid, zijn door de fractie van de PvdA raadsvragen gesteld. 
In de bijgevoegde brief geven wij een antwoord op deze vragen.  
 

Mariska 

ten Heuw 

5-4-2022  B12 3401437 - 
Raadsvragen over 
Antiraak 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de PVV over "antikraak" te 
beantwoorden met bijgaande brief. 
 

De PVV heeft raadsvragen gesteld over "antikraak" wonen. Deze 
schriftelijke vragen zijn door het college schriftelijk beantwoord.  

Bas van 
Wakeren 
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5-4-2022  B13 3401057 - 
Raadsvragen over de 
opvang van 
vluchtelingen uit 
OekraÏne in 50 
woningen aan de 
Mariastraat en de 
gevolgen voor de 
antikraak-huisvesting  
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de SP over "opvang van 
vluchtelingen aan de Mariastraat" te beantwoorden 
met bijgaande brief 

De SP heeft raadsvragen gesteld over "opvang van vluchtelingen aan 
de Mariastraat" . Deze schriftelijke vragen zijn door het college 
schriftelijk beantwoord. 

Sander 
Schelberg 

29-3-2022  
1 week 

niet 
openbaar 

A01 3386740 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake 
voortgang 
beleidsprogramma en 
maatregelen sociaal 
domein 

De gemeenteraad via bijgaande brief informeren 
over de voortgang van het beleidsprogramma 
sociaal, de innovatieplannen en het 
maatregelenpakket en over een aantal regionale en 
landelijke ontwikkelingen binnen het sociaal 
domein. 

Met het oog op alle ontwikkelingen in het sociaal domein (participatie, 
jeugdhulp en Wmo) heeft het college besloten hierover een 
informerende brief te sturen naar de gemeenteraad. Het college 
informeert de raad over de voortgang van het beleidsprogramma en 
de innovatievoorstellen, alsmede over het pakket aan maatregelen 
voor jeugdhulp en Wmo, die vorig zijn vastgesteld. Omdat het 
beleidsprogramma niet los staat van de (boven)regionale 
samenwerking, informeert het college de raad in deze brief ook kort 

over de regionale en landelijke ontwikkelingen. 
 

 

29-3-2022  
1 week 

niet 
openbaar 

A02 3399188 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake advies 
omtrent verkoop 
Markant 

In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad 
en deze na besluitvorming aan de raad te 
verzenden 

De gemeente heeft het pand Markant aan de Deldenerstraat 59 in 
verkoop genomen. Er is een procedure gevoerd waarbij iedere 
belangstellende de kans heeft gekregen om een plan in te dienen en 
een bod te doen. Er zijn in eerste instantie 8 plannen ingediend 
waarvan er 3 zijn geselecteerd voor de gunningsfase. Uiteindelijk 
heeft de beoordelignscommissie het plan van Hepheistos-Skapa als 
beste beoordeeld.  
 

Bas van 
Wakeren 

29-3-2022  
1 week 

niet 
openbaar 

A03 3399974 - Raadsbrief 
stand van zaken 
energietoeslag 

- Instemmen met het verstrekken van een 
voorschot van € 500,- aan genoemde doelgroepen; 
- De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en ter 
informatie naar de raad te sturen.  

De energiearmoede houdt ons allemaal bezig.  Het college van 
Hengelo heeft een brief geschreven om de gemeenteraad te 
informeren over de voorbereidingen en de uitvoering van de 
eenmalige energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen in 
Hengelo.  
De regeling, voorwaarden en richtlijnen vanuit het Rijk zijn nog 
onvoldoende duidelijk. Dat betekent dat wij de komende tijd lokaal 
richtlijnen moeten opstellen en (beleids)keuzes moeten maken. Daar 
werken we met man en macht aan, zodat we onze inwoners zo 
spoedig mogelijk van de juiste informatie kunnen voorzien. Om te 
voorkomen dat mensen in de problemen raken door de hoge 
energierekening, betaalt de gemeente vanaf volgende week al een 
voorschot van 500 euro uit aan de huishoudens die een 
bijstandsuitkering ontvangen en daardoor bekend zijn bij de 
gemeente.  
Huishoudens met een laag inkomen die niet bekend zijn bij de 
gemeente moeten helaas nog even wachten. Zodra het college (en 
mogelijk de raad) de richtlijnen hebben vastgesteld, komt op de 
website te staan hoe inwoner de toeslag kunnen aanvragen en aan 
welke voorwaarden ze moeten voldoen. 

 
 

Mariska 
ten Heuw 
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29-3-2022  
1 week 

niet 
openbaar 

B01a 3393500 - 
Uitvoeringsregeling 
versterking en 
vernieuwing lokale 
culturele 
programmering in 
(post)coronatijd 2022 

Het college wordt voorgesteld om te besluiten om: 
1. De uitvoeringsregeling ‘versterking en 
vernieuwing lokale culturele programmering in 
(post)coronatijd’ vast te stellen, onder voorbehoud 
dat de raad het subsidieplafond vaststelt.   
2. Af te zien van de mogelijkheid tot inspraak bij 
de regeling, omdat de regeling een herziening is 
van eerder vastgesteld beleid. 
3. De raad voor te stellen een subsidieplafond van 
€ 145.000 voor de uitvoeringsregeling ‘versterking 
en vernieuwing lokale culturele programmering in 
(post)coronatijd' vast te stellen. 

Er is sprake geweest van een lockdown in de wintermaanden en 
hebben veel culturele instellingen hun deuren weer moeten sluiten. 
Het is belangrijk voor de culturele sector dat ze weer in staat is om 
nieuwe activiteiten te organiseren om het moment dat versoepelingen 
weer mogelijk zijn. De omvang van budgetten voor nieuwe initiatieven 
zijn vaak zeer beperkt door teruggelopen inkomstenbronnen, 
waardoor nieuwe activiteiten opzetten vaak niet mogelijk is of een te 
groot financieel risico is. Bestaande subsidieregelingen van Rijk, 
provincie of fondsen bieden hiervoor ook niet altijd voldoende 
financieringsmogelijkheden. Met de door het rijk beschikbaar gestelde 
middelen kan de culturele sector lokaal ondersteund worden en zo 
wordt het de sector mogelijk gemaakt om investeringen te doen. Het 
is hierbij van belang dat de investeringen in versterking en 
vernieuwing van waarde zijn op de lange termijn. Met de 
ondersteuning zorgen we ervoor dat er voldoende cultuuraanbod in 
Hengelo is als de omstandigheden het weer toe laten om elkaar te 
ontmoeten. 
 

Bas van 
Wakeren 

29-3-2022  
1 week 

niet 
openbaar 

B01b 3400020 - 
Informerende brief aan 
raad over inzet 
Rijksmiddelen cultuur 
2022 
 

Het college besluit: 
de bijgevoegde raadsbrief vast te stellen 

Het college wil in die brief aan de gemeenteraad graag inzicht geven 
over het gehele ondersteuningspakket. 

Bas van 
Wakeren 

29-3-2022  
1 week 

niet 
openbaar 

B04 3396942 - Vaststellen 
Jaarverslag VTH 2021 
(Vergunningen,Toezich
t en Handhaving) 

Het college besluit: 
1. het jaarverslag VTH Wabo 2021 vast te stellen; 
2. de gemeenteraad hierover te informeren 
middels bijgaande brief; 
3. het college van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel hierover te informeren middels 
bijgaande brief. 
  

De gemeentelijke taken op het terrein van bouwen en milieu zijn 
globaal te verdelen in drie gebieden: vergunningverlening, 
toezicht/handhaving en beleid (VTH). Hiervoor wordt jaarlijks door het 
college in samenwerking met de Omgevingsdienst Twente een 
‘Programma uitvoering VTH-taken’ vastgesteld. Het gaat hier om een 
wettelijke verplichting op basis van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Elk jaar wordt in het jaarverslag teruggeblikt 
op het afgelopen jaar. Dit jaarverslag geeft een terugblik op de 
resultaten van 2021. Verder geeft het een terugblik op beleidsmatige 
aspecten zoals vastgelegd in de (meerjarige) integrale 
Handhavingsnota. 
 

Sander 
Schelberg 

1 week 
niet 

openbaar 

B09 3396679 - 
Informerende brief 
oplaadnetwerk voor 
elektrische auto's 

Het college besluit: 
De informerende raadsbrief ‘Stand van zaken uitrol 
oplaadnetwerk voor elektrische auto's’ vast te 
stellen. 

Er rijden steeds meer auto's en andere voertuigen op elektriciteit. En 
in Hengelo komen ook steeds meer oplaadpalen voor elektrische 
auto's te staan. Het college van B&W wil de (nieuwe) raadsleden 
vertellen wat er nu al gebeurt en welke nieuwe ontwikkelingen er nog 
aan komen. Zo kan iedereen in Hengelo in april bijvoorbeeld 
meekijken met een laadpalenkaart. Op die kaart kan je zien op welke 
plekken in de toekomst misschien een oplaadpaal komt te staan. 
 

Claudio 
Bruggink 

1 week 
niet 

openbaar 

B11 3401704 - 
Participatiekaart 
oplaadpalen 

1) De digitale laadpalenkaart vrij te geven voor 
inspraak: 
https://experience.arcgis.com/experience/cab7e9d
8454c4d73b03a5962929aa071/  

Er komen steeds meer elektrische auto's. De gemeente Hengelo heeft 
een kaart gemaakt waar alle bestaande en toekomstige laadpalen op 
staan in Hengelo. Er staan ongeveer 250 punten ingetekend. Dat is 
het aantal laadpalen dat de komende jaren volgens voorspellingen in 
Hengelo nodig is. Een deel van deze palen staat er nu al.  
Op de kaart staan ook alle geschikte plekken waar in de toekomst een 

Claudio 
Bruggink 
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paal geplaatst kan worden als iemand een aanvraag doet. Als niemand 
een aanvraag doet, komt daar dus voorlopig geen laadpaal. De punten 
zijn zo getekend dat het netwerk gelijkmatig verspreid is over de stad. 
 
Inwoners van Hengelo kunnen tot en met woensdag 20 april een 
opmerking achterlaten bij elk punt op deze kaart. Als ze naam, 
telefoonnummer en e-mailadres achterlaten bij hun opmerking op de 
kaart, krijgen ze ook een reactie van de gemeente terug. 
Verschillende experts hebben samen de plankaart gemaakt. Maar 
Hengeloërs kennen hun buurt natuurlijk het best. Daarom hoort de 
gemeente het graag als er vragen zijn of als iemand een alternatieve 
plek wil voorstellen. Mogelijk kan de locatie dan nog worden gewijzigd.  

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 

 


