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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 12 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. 

12-4-2022  B01 3377655 - Uitspreken 
teleurstelling opheffen 
servicebalie station 
Hengelo 

Het college besluit: 
1. richting NS de teleurstelling uit te spreken over 
het opheffen van de servicebalie op het station in 
Hengelo middels bijgevoegde brief; 
2. de raad hierover te informeren.  
 

De gemeente spreekt in een brief aan NS formeel haar teleurstelling 
uit over het opheffen van de servicebalie op het station en deelt mee 
dat ze zich  blijven inzetten voor een service- en informatiepunt op het 
station in Hengelo. 

Gerard 
Gerrits 

12-4-2022  B02 3389907 - 
Informerende raads-
brief verantwoording 
reductie 
energieverbruik 

Het college besluit: 
In te stemmen met de informerende brief Regeling 
Reductie Energiegebruik 

In de brief staat wat we als gemeente Hengelo hebben gedaan met de 
RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) subsidie ontvangen van het 
ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. 
Dit bedrag was bedoeld om ruim 7000 huishoudens in Hengelo te 
voorzien van energiebesparende maatregelen en zo bij te dragen aan 
de landelijke doelstelling om minder CO2 uit te stoten. 
 

Claudio 
Bruggink 

12-4-2022  B03 3395589 - 
Aanwijzingsbesluit 
2022 
Werkkostenregeling 

Het college besluit: 
1. het Aanwijzingsbesluit vrije ruimte 
Werkkostenregeling 2022 vast te stellen; 
2. het Aanwijzingsbesluit de dag na bekendmaking 
in werking te laten treden met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2022. 

Op grond van de Werkkostenregeling (WKR) mag een werkgever 
zonder daarover belasting te betalen een bepaald bedrag besteden 
aan verstrekkingen en vergoedingen aan het personeel, wethouders 
en raadsleden. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. De wetgever stelt 
dat de werkgever vooraf de werkkosten moet aanwijzen die in de vrije 
ruimte komen. In dit besluit staat om welke vergoedingen of 
verstrekkingen het gaat. 

 

Claudio 
Bruggink 

12-4-2022  B04 3393408 - 
Raadsvragen over 
plannen voor aanleg 
Noordtak Betuwelijn 
 

het college besluit de raadsvragen van de CDA-
fractie over de Noordtak Betuweroute conform 
bijgaande brief te beantwoorden. 

De CDA-fractie heeft raadsvragen gesteld over de Noordtak 
Betuweroute. Het college heeft de vragen conform bijgaande brief te 
beantwoord. 

Gerard 
Gerrits 

12-4-2022  B05 3394009 - 
Raadsvragen over het 
actief optreden tegen 
huisjesmelkers 
 

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

De fractie van de SP heeft raadsvragen gesteld over de huisvesting 
van arbeidsmigranten en de invoering van een opkoopbescherming. 
Via bijgevoegde brief beantwoord het college deze vragen. 

Bas van 
Wakeren 

12-4-2022  B08 3387287 - 
Akkoordverklaring 
verlenging bestuurlijk 
kader Cultuur en 
Onderwijs (BKCO) tm 
2024 

Het college besluit:  
1. akkoord te gaan met het verlengen van het 
landelijk Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 
met een jaar tot en met 2024 

Het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO) loopt in zijn 
huidige vorm van 2013 tot en met 2023. Het Ministerie van OCW 
vraagt gemeente Hengelo in te stemmen om het BKCO met een jaar 
te verlengen (tot en met 2024); dit in afwachting van het nieuwe 
BKCO, dat vanaf 2025 zal gaan gelden. Het college heeft besloten om 
akkoord te gaan met deze verlenging en hiertoe de akkoordverklaring 
te ondertekenen.  
 
 
 

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

12-4-2022  B09 3405662 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake 
afschalen COVID 
testlocaties 
 

Het college besluit: 
De gemeenteraad via de bijgevoegde brief te 
informeren over het afschalen van de COVID-
testlocaties. 

De COVID test locatie in Hengelo gaat dicht in de maand april. De 
gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.   

Bas van 
Wakeren 

12-4-2022  B10 3405220 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake 
Actieplan 2022-2026 
programma Hart van 
Zuid 2022-2026 
 

Het college besluit 
1. kennis te nemen van het actieplan 2022-2026 
voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid voor de 
komende vier jaar.  
2. de raad te over dit actieplan 2022-2026 te 
informeren met de bijgevoegde brief.  

Hart van Zuid is volop in transformatie. Voor de komende periode 
2022-2026 hebben we actieplan opgesteld. In dit actieplan beschrijven 
we de belangrijkste opgaven, thema's en projecten voor de komende 
vier jaar in Hart van Zuid. Hiermee zorgen we er voor dat we 
gezamenlijk en integraal werken aan onze ambitie.  

Mariska 
ten Heuw 

12-4-2022  B11 3406440 - 
Rekenkameronderzoek 
taakveld 
onderwijsbeleid en 
leerlingzaken 
 

Het college neemt kennis van het 
rekenkameronderzoek en onderschrijft de 
conclusies. 
Via bijgevoegde brief aan de raad geeft het college 
haar reactie op de aanbevelingen. 

Het college geeft haar reactie op het rekenkameronderzoek over de 
taakvelden onderwijsbeleid en leerlingzaken. 

Claudio 
Bruggink 

5-4-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

A02 3383514 - 
Raadsvragen over de 
vele klachten van 
Hengelose burgers bij 
de Overijsselse 
Ombudsman 

Te besluiten de beantwoording van de raadsvragen 
van BurgerBelangen over de klachten van de 
Hengelose inwoners vast te stellen.  

Op 21 februari schreef Tubantia een artikel met de tittel ‘Hengelo 
koploper met klachten bij ombudsman’. Uit dit artikel valt af te leiden 
dat in vergelijking met andere steden de inwoners van Hengelo zich 
niet altijd gehoord voelen na een klacht bij onze gemeente en zich 
wenden tot de Ombudsman. BurgerBelangen stelde raadsvragen 
n.a.v. de vele klachten van Hengelose burgers bij de Overijsselse 
Ombudsman. Het college heeft deze vragen beantwoord.  
 

Sander 
Schelberg 

5-4-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

B07 3401506 - 
Uitvoeringsprogramma 
actieplan Binnenstad 
2022-2026 

In te stemmen met de bijgevoegde brief aan de 
gemeenteraad over het Actieplan Binnenstad voor 
de periode 2022-2026 en deze aan de raad te 
sturen 

Het Integraal Actieplan voor een vitale binnenstad 2017-2021 is 
grotendeels uitgevoerd of in voorbereiding. De binnenstad is echter 
niet af (deze is nooit af). Voor de komende periode is samen met SCH, 
KHN en HP een vervolg gemaakt op het eerste actieplan met 
voorstellen voor de komende 5 jaar. Het college heeft dit plan 
vastgesteld en wil hiermee aangeven door te willen gaan op de 
ingeslagen weg. In het nieuwe actieplan wordt daarbij meer ingezet 
op de transformatiegebieden en de verbinding met Hart van Zuid en 
de Spoorzone ontwikkeling.  
 

Gerard 
Gerrits 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


