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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 21 juni 2022 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Freriksen, Gerrits, Steen, Luttikholt, Bruggink (wethouders),  
Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

21-6-2022  A02 3426276 - Subsidie 
presentatie beeldende 
kunst 2022 

Het college wordt gevraagd te besluiten; 
1. De stichting SchouwArt € 94.000 subsidie te 
verlenen in het kader van de uitvoeringsregeling 
Presentatie Beeldende Kunst, waarvan € 19.000 
eenmalig voor de noodzakelijk investeringen in de 
opstartfase.  
2. De aanvragen van Stichting Oyfo, Stichting 
creatieve broedplaats Twente (Oogst) en Stichting 
Oald Hengelo / Museum Hengelo in het kader van 
de uitvoeringsregeling Presentatie Beeldende Kunst 
af te wijzen. 
3. De genoemde partijen daarover te informeren 
middels bijgaande beschikkingen. 
4. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en via 
de griffie aan de raad te zenden.  

In september 2021 is de cultuurnota 2021-2024 “Samen meer voor 
kunst en cultuur vastgesteld”. Beeldende kunst is in de nota benoemd 
als één van de speerpunten. De gemeente Hengelo wil daarmee 
het klimaat om als professionele beeldende kunstenaars in Hengelo te 
produceren en presenteren verbeteren. Dit doordat de mogelijkheden 
om op bestaande en nieuwe podia te presenteren worden vergroot, 
het atelierbeleid en visie op gemeentelijke kunstcollectie wordt 
geformuleerd en uitgevoerd en de professionele beeldend kunstenaars 
worden gestimuleerd om (innovatief) te produceren. Een van de 
actiepunten bij dit speerpunt in de cultuurnota is: Realiseren van 
activiteiten om professioneel beeldende kunstenaars op bestaande en 
nieuwe podia te laten exposeren. 
De afgelopen maanden is dit onderwerp een aantal keer besproken in 
de gemeenteraad en is besloten dat Hengelo een permanent 
kunstpodium krijgt op een vaste locatie in de binnenstad. Om dat te 
realiseren is de uitvoeringsregeling “Presentatie beeldende kunst” 
opgesteld en zijn organisaties in de gelegenheid gesteld om subsidie 

aan te vragen. In totaal hebben 4 organisaties een plan ingediend en 
heeft er een beoordeling van de aanvragen plaatsgevonden.  
Met het toekennen van de subsidie in het kader van deze 
uitvoeringsregeling, wordt het permanente kunstpodium 
vormgegeven.  
 

Marie-José 
Luttikholt 

21-6-2022  B03 3422880 - 
Raadsvragen over 
woonsituatie 
arbeidsmigranten 

Het college besluit de raadsvragen te 
beantwoorden via bijgevoegde brief. 

Het raadslid Scholten heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
huisvesting van arbeidsmigranten. Specifiek worden vragen gesteld 
over de mogelijkheden om een vergunning voor kamerverhuur in te 
trekken. In bijgevoegde brief worden deze vragen beantwoord.  
 

Gerard 
Gerrits 

21-6-2022  B06 3438642 - 
Gemeentelijke 
vertegenwoordiging bij 
verbonden partijen 
vanaf juni 2022 

Het college van burgemeester en wethouders en de 
burgemeester, ieder voor zover bevoegd, gelet op 
het bepaalde in artikel 160 jo. artikel 171 van de 
Gemeentewet, besluiten de vertegenwoordiging 
van de gemeente bij verbonden partijen per door 
het college ondertekende brief mee te delen aan de 
verschillende verbonden partijen. 
 
 
 
 
 
 

Het nieuwe college heeft op 31 mei 2022 besloten hoe ze de 
vertegenwoordiging van verbonden partijen gaat verdelen. De 
verbonden partijen moeten kunnen vaststellen, dat de opgegeven 
bestuurders daadwerkelijk door een collegebesluit tot stand zijn 
gekomen. Daarom wordt dit besluit in een door het college getekende 
brief aan de partijen meegedeeld. 

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

14-6-2022 
1 week niet 

openbaar  

A02 3415966 - Besluit 
subsidie ten behoeve 
van versterking 
wijkteams 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met voorgestelde aanpak 
versterken Wijkteams 2022. 
2. Wijkracht hier een eenmalige subsidie voor te 
verstrekken van €131.275,- en dit te dekken uit de 
decembercirculaire middelen Versterken 
Wijkteams. 
3. Wijkracht hierover te berichten door middel van 
bijgevoegde beschikking. 

Met het verlenen van deze subsidie vragen we Wijkracht hun inzet te 
intensiveren op het wijkgericht en voorliggend aanbod in de 
wijkhuysen. Aanbod voor volwassenen en ouderen wordt daarbij nog 
meer vanuit de wijkhuysen georganiseerd. Ontmoeting en activiteiten 
vinden plaats op centrale plekken in de wijken. Inwoners kunnen hier 
laagdrempelig binnenlopen en deelnemen. Door verschillende 
disciplines uit de wijkteams daadwerkelijk te positioneren in de 
wijkhuysen hebben inwoners direct toegang tot advies bij de 
aanwezige professionals. Daarmee is Wijkracht dichter bij de 
inwoners, kan sneller en efficiënter ondersteuning bieden en 
bemiddelen naar voorliggend aanbod in de wijk. Deze activiteiten zijn 
aanvullend op en ter verrijking van de inspanningen vanuit het project 
Versterken Voorliggend. 
 

Marie-José 
Luttikholt 

14-6-2022 
1 week niet 

openbaar  

B04 3428430 - Afwijken 
beleid tbv 
medewerking aan 
bouwinitiatief 

Vijverlaan 44 

- in afwijking van de Beleidsregels 
afwijkingsmogelijkheden bestemmingsplan 
medewerking te verlenen aan het bouwplan voor 
het vergroten van een woning aan de Vijverlaan 

44. 

De eigenaren van de woning aan de Vijverlaan 44 in Tuindorp 't 
Lansink zijn bereid om de woning te renoveren en te verbeteren. Het 
aanzicht van de woning wordt daardoor verbeterd en past beter in de 
stijl van het Tuindorp. Bij deze renovatie willen zij ook de woning 

uitbreiden met een eetkamer en veranda. Door de uitbreiding wordt 
het in het bestemmingsplan toegestane aantal m² overschreden. In 
het beleid is opgenomen dat in Tuindorp 't Lansink zeer terughoudend 
wordt omgegaan met het afwijken van het bestemmingsplan. 
Vanwege de meerwaarde met betrekking tot het beeld van Tuindorp 
heeft het college besloten om in dit geval toch medewerking te 
verlenen aan het plan. 
 

Gerard 
Gerrits 

14-6-2022 
1 week niet 

openbaar  

B06 3420075 - 
Raadsvragen over 
eenmalige 
energietoeslag 
 

Het college besluit: 
de raadsvragen van de PvdA over de 
energietoeslag middels bijgevoegde brief te 
beantwoorden 

De PvdA heeft raadsvragen gesteld over de energietoeslag. Het 
college beantwoord de vragen met bijgevoegde brief.  

Claudio 
Bruggink 

14-6-2022 
1 week niet 

openbaar  

B08 3424538 - 
Raadsvragen over de 
publieksbalie 
 

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

De PVV heeft raadsvragen gesteld over de toegankelijkheid van de 
publieksbalie van de gemeente Hengelo. Het college heeft in een brief 
antwoord gegeven op de vragen. 
 
 
 

Jacqueline 
Freriksen 

14-6-2022 
1 week niet 

openbaar  

B09 3424404 - 
Raadsvragen over 
publieksbalie 
 

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

De SP heeft raadsvragen gesteld over de toegankelijkheid van de 
publieksbalie van de gemeente Hengelo. Het college heeft in een brief 
antwoord gegeven op de vragen. 

Jacqueline 
Freriksen 

14-6-2022 
1 week niet 

openbaar  

B10 3423120 - 
Raadsvragen over 
werken van 
publieksbalie op 
afspraak 
 
 
 
 

Het college besluit de raadsvragen van de P.v.d.A. 
te beantwoorden middels bijgevoegde brief. 

De P.v.d.A. heeft raadsvragen gesteld over het feit dat de 
publieksbalie van de gemeente Hengelo alleen nog op afspraak open 
is. Het college heeft in een brief antwoord gegeven op de vragen. 

Jacqueline 
Freriksen 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

14-6-2022 
1 week niet 

openbaar  

B11 3420491 - Benoeming 
voorzitter RvT Stichting 
Schouwburg Hengelo 
(per 25-05-2022) 

Het college besluit: 
Goedkeuring te verlenen voor de benoeming van 
mw. drs. B.M. de Vries als voorzitter van de Raad 
van Toezicht van de Stichting Schouwburg 
Hengelo. 

Op 9 mei jl. is het verzoek van de Stichting Schouwburg Hengelo 
ontvangen dat ze mevrouw De Vries (nu werkzaam als 
gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Coevorden) 
per 25 mei willen benoemen tot voorzitter van de raad van toezicht. 
Het college heeft besloten om goedkeuring te verlenen aan de 
benoeming van mevrouw B. de Vries als voorzitter, omdat zij aan alle 
toetsingscriteria voldoet. 

Marie-José 
Luttikholt 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 


