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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 26 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. 

26-4-2022  B01 3377365 - Gewijzigd 
vaststellen 
bestemmingsplan 
Buitengebied, 
herziening 18 percelen 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
 
1. in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 
zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied, herziening 18 percelen” , dat deel 
uitmaakt van dit besluit; 
2. in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, 
herziening 18 percelen de wijzigingen aan te 
brengen, zoals deze zijn opgenomen in de "Staat 
van wijzigingen - bestemmingsplan Buitengebied, 
herziening 18 percelen", dat deel uitmaakt van dit 
besluit;  
3. het bestemmingsplan Buitengebied, herziening 
18 percelen (met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0143-0301, getekend op de 
ondergrond o_NL.IMRO.0164.BP0143.dgn) 
gewijzigd vast te stellen; 
4. na de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Buitengebied, herziening 18 
percelen, Gedeputeerde Staten van de provincie 
Overijssel te verzoeken het besluit eerder dan zes 
weken na vaststelling bekend te mogen maken; 
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Buitengebied, herziening 18 
percelen.  
 

Dit bestemmingsplan is opgesteld om het bestemmingsplan 
Buitengebied uit 2010 en het Veegplan buitengebied uit 2016 op 
onderdelen te herzien. Het gaat om wijzigingen op perceelsniveau. Het 
betreft hier veelal percelen waarop al eens een ontheffing is verleend, 
waar een agrarisch bedrijf is gestopt, waar de feitelijke situatie niet 
(meer) overeenkomt met de bestemmingsplansituatie of waar de 
bestemmingsplansituatie per abuis niet helemaal goed was 
opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. In dit 
bestemmingsplan vinden geen nieuwe ontwikkelingen plaats. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, herziening 18 percelen 
heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn 
2 zienswijzen ingediend. In de "Nota zienswijzen ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied, herziening 18 percelen" is de inhoud 
van de zienswijzen samengevat en beantwoord. De zienswijzen 
hebben aanleiding gegeven wijzigingen aan te brengen in het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied, herziening 18 percelen. Ook zijn er 
ambtelijk enkele wijzigingen aangebracht. Alle wijzigingen zijn 
opgenomen in de "Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan 
Buitengebied, herziening 18 percelen". De raad wordt voorgesteld het 
bestemmingsplan Buitengebied, herziening 18 percelen gewijzigd vast 
te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te 
worden vastgesteld. 

Gerard 
Gerrits 

26-4-2022  B02 3411445 - 
Ontwikkeling van het 
digitale dossier voor de 
jeugdgezondheidzorg 

Het college besluit: 
De gemeenteraad te infomeren over de 
ontwikkeling van het digitale dossier voor de 
jeugdgezondheidzorg 

Het programma om te komen tot een nieuw digitaal dossier voor de 
jeugdgezondheidszorg (het GGiD) verloopt moeizaam. In de afgelopen 
jaren werd de implementatie van het digitale dossier diverse keren 
uitgesteld.  De GGD’en willen door de inzet van een (of meerdere) 
onafhankelijke gerechtelijk deskundige(n) antwoord van de rechter op 
het verschil van inzicht tussen leverancier en GGD’en over de 
functionaliteit en kwaliteit van het GGiD. De gemeenteraad is met 
deze brief geïnformeerd over de stand van zaken en het 
vervolgproces.  
 

Claudio 
Bruggink 

26-4-2022  B03 3408149 - 
Raadsvragen m.b.t. 
parkeerproblematiek 
Tuindorp, blauwe zone 

College besluit de raadsvragen met betrekking tot 
parkeerproblematiek Tuindorp te beantwoorden 
middels bijgevoegde brief. 

Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld met betrekking tot 
parkeerproblematiek in het Tuindorp. Het college heeft deze vragen 
beantwoord. 

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

en waterbedeffect 
 

5-4-2022 
1 week niet 

openbaar  

A01 3386988 - Schenking 
kunstwerk binnenstad 
Lokaal Fonds Hengelo 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de ruimtelijke en artistieke 
kaders voor een nog te vervaardigen kunstwerk, 
zoals verwoord in dit voorstel en bijgevoegde brief. 
2. Lokaal Fonds Hengelo te vragen de 
adviescommissie Beeldende Kunst, de projectleider 
Wetplein van de gemeente Hengelo te betrekken 
bij de selectie van het nog te vervaardigen 
kunstwerk en dit als voorwaarde voor acceptatie te 
benoemen. 
3. Wanneer voldaan wordt aan de genoemde 
kaders en voorwaarde, zal de gemeente Hengelo 
het kunstwerk accepteren.  
4. Lokaal Fonds Hengelo daarover te informeren 
via bijgevoegde brief met daarin het verzoek de 
gestelde voorwaarden en kaders te bevestigen. 

Lokaal Fonds Hengelo wil de stad een kunstwerk voor in de openbare 
ruimte schenken voor in de binnenstad.  De gemeente Hengelo heeft 
een vastgestelde schenkingsprocedure. Wanneer de gemeente een 
(nog te realiseren) kunstwerk aangeboden krijgt, besluit het college 
van B&W over het al dan niet accepteren van het werk. Normaliter is 
dan al bekend wat het werk zal worden, welke onderhoudskosten 
daaraan verbonden zijn en waar het werk geplaatst zal worden.  In dit 
geval gaat het echter om een werk waarvoor de opdracht nog uitgezet 
moet worden en de gemeente een rol krijgt in de selectie. De beoogde 
locatie van het kunstwerk is de nieuw te realiseren “kerktuin” achter 
de Lambertusbasiliek. Om het proces te starten is zekerheid nodig 
over het al dan niet accepteren van het kunstwerk door de gemeente, 
aangezien het een prominente plek moet krijgen in de openbare 
ruimte in de binnenstad.  Daarom wordt een aantal voorwaarden 
vastgesteld over het proces, de uitvoering en de lange termijn. Als 
Lokaal Fonds Hengelo akkoord gaat met deze voorwaarden, zal het 

college het kunstwerk accepteren.  
 

Bas van 
Wakeren 

19-4-2022 
1 week niet 

openbaar  

B01 3383747 - Aanvraag 
subsidie 2022 - 3e fase 
project Versterken 
voorliggende 
voorzieningen 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met benodigde inzet capaciteit in 
de verschillende Wijkhuysen en de overige kosten. 
2. Wijkracht hier een eenmalige subsidie voor te 
verstrekken van € 244.978 opgebouwd uit : 
- Budget voorliggende voorzieningen Wmo (€ 
140.000)  
- Middelen uit december circulaire: versterken  
wijkteams  (€  104.978). 
3. Wijkracht hierover te berichten door middel van 
bijgevoegde beschikking. 
4. De raad via een brief te informeren. 
5. De middelen uit de decembercirculaire in een 
eerstvolgende verzamelwijziging te verwerken in 
de begroting. 
 

Het college verstrekt een subsidie aan Wijkracht voor de uitvoering 
van de Wijkhuysen.  

Bas van 
Wakeren 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


