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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

vrijdag 24 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. 

24-6-2022  B01 3417282 - 
Jaarverantwoording 
Wet Kinderopvang 
2021  

Het college besluit: 
De jaarverantwoording 2021 toezicht en 
handhaving kinderopvang voor 1 juli 2022 vast te 
stellen.  

In de Regeling Wet kinderopvang staat dat het college jaarlijks een 
verslag moet vaststellen van alle, in de Wet kinderopvang (Wko) en 
onderliggende regelgeving opgedragen, toezichts- en 
handhavingstaken. De gemeente geeft op basis van een landelijk 
model weer op welke wijze invulling is gegeven aan het toezicht en 
handhaving kinderopvang. Na vaststelling biedt het college de 
jaarverantwoording aan (via inzending aan de Inspectie van het 
Onderwijs), aan de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid 
(SZW).  
 
In 2021 heeft de gemeente Hengelo het toezicht en handhaving 
kinderopvang volgens de wettelijke voorschriften uitgevoerd.  
 
Deze jaarverantwoording geeft een beeld van de kwaliteit van het 
toezicht en handhaving, maar niet van de kwaliteit van de 
kinderopvang in de gemeente. 
 

Claudio 
Bruggink 

24-6-2022  B02 3442578 - 
Informerende 
raadsbrief over 
uitwerking Regiovisie 
Jeugd Twente 

De raad te informeren over de voortgang van de 
uitwerking van de Regiovisie Jeugd Twente, 
middels bijgevoegde brief met voortgangsbericht 
vanuit OZJT. 

In januari van dit jaar heeft de Raad de Regiovisie Jeugdhulp Twente 
vastgesteld. Vanuit OZJT vindt uitwerking van de visie plaats langs 2 
lijnen: de ontwikkeling van een meerjarige samenwerkingsagenda en 
de totstandkoming van de strategische visie op inkoop van de 
jeugdhulp. Via bijgaande brief met voortgangsbericht van het OZJT 
informeert het college de raad over de voortgang van beide trajecten. 
 

Claudio 
Bruggink 

24-6-2022  B03 3428213 - 
Raadsvragen over 
"needle spiking" 

Het college besluit: 
De door Lokaal Hengelo gestelde raadsvragen over 
"needle spiking" te beantwoorden conform de 
bijgevoegde brief. 
  

Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over "needle spiking". Het 
college heeft deze vragen beantwoord.  

Sander 
Schelberg 

24-6-2022  B04 3364275 - Door 
Twence getekende 
leverings- en 
verwerkingscontract 
huishoudelijke 
afvalstoffen 
 

Een nieuw leverings- en verwerkingscontract met 
Twence aan te gaan ingaande 1 juli 2022. 

De gemeente Hengelo is aandeelhouder van Twence. Aandeelhouders 
zijn verplicht een leverings- en verwerkingscontract af te sluiten met 
Twence. Het bestaande contract loopt op 30 juni 2022 af. In de AVA 
van 2 december 2021 is door de aandeelhouders ingestemd met een 
nieuw contract ingaande 1 juli 2022. Sluitstuk van de procedure is de 
ondertekening van het contract door de individuele aandeelhouders.  
 
 
 
 

 
 

Gerard 
Gerrits 
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24-6-2022  B05 3395517 - 
Huurovereenkomst 
gemeentegrond met 
Welbions voor 
renovatie Kasbah 

Het college besluit: 
In te stemmen met de bijgevoegde 
huurovereenkomst met Welbions.   

De Kasbah (1973) is een opvallend complex van 184 sociale 
huurwoningen in Groot Driene. Het ontwerp is van de Amsterdamse 
architect Piet Blom en het complex staat op de gemeentelijke 
monumentenlijst. Woningbouwcorporatie Welbions gaat de Kashba 
renoveren. Vanwege de monumentenstatus gaan de werkzaamheden 
langer duren. Welbions wil hiervoor geruime tijd een bouwplaats 
inrichten op gemeentegrond.  Daarom wordt via de benodigde grond 
in de openbare ruimte tijdelijk verhuurd aan Welbions. 
 

Gerard 
Gerrits 

24-6-2022  B06 3411780 - Verzoek 
toestemming tot 
verkoop grond 
hoofdgroenstructuur 

de raad voor te stellen om ontheffing te verlenen 
van het verbod tot verkoop van gronden in de 
hoofdgroenstructuur, gelegen achter de woningen 
Berendinastraat 23 t/m 53 (oneven nummers), aan 
de Lauraparkvijver.  

De damwandconstructie en de taluds in de Lauraparkvijver moeten 
worden vernieuwd. Dit heeft geleid tot discussie met de bewoners van 
de Berendinastraat omtrent de eigendom en de toegankelijkheid van 
de voorziening. Met de bewoners zijn daarover nu afspraken gemaakt. 
De gronden tussen de vijver en de huispercelen Berendinastraat 23 
t/m 53 (oneven nummers) worden aan de bewoners verkocht, waarbij 
de toegankelijkheid voor onderhoud is gegarandeerd. Door middel van 
deze verkoop komt een einde aan de discussie over de aanleg van de 
nieuwe damwandconstructie in de Lauraparkvijver. Voorwaarde is dat 

de raad toestemming verleent tot verkoop van de gronden voorzover 
ze in de hoofdgroenstructuur zijn gelegen.  

Claudio 
Bruggink 

24-6-2022  B08 3429096 - 
Raadsvragen over 
overlijdensakte in het 
weekend 
 

Het college besluit de raadsvragen van Burger 
Belangen d.d. 23 mei 2022 met bijgevoegde brief 
te beantwoorden. 

Burger Belangen heeft vragen gesteld over het opmaken van een 
overlijdensakte in het weekend en op feestdagen. Het college heeft de 
vragen beantwoord in een brief. 

Jacqueline 
Freriksen 

24-6-2022  B09 3443707 - 
Investeringsagenda 
voor Twente 2023 - 
2027 

Het college besluit: 
1. De uitgangspunten nieuwe investeringsagenda 
2023 - 2027 (inclusief bijlagen) van de 
Twenteboard, vanuit BOSS Twente voor input door 
te geleiden naar de gemeenteraad. 
2. Daartoe de informerende raadsbrief vast te 
stellen. 
  

De Twente Board werkt aan een nieuwe investeringsagenda van 
Twente voor de periode van 2023 tot 2027. De gemeenteraad krijgt 
de mogelijkheid naar de nieuwe agenda te kijken en hier op te 
reageren richting Twente Board. 

Gerard 
Gerrits 

24-6-2022  B10 3386296 - Ontwerp en 
kredietaanvraag 
uitvoering 
Anthoniusstraat 

Het College besluit: 
1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp van 
de Anthoniusstraat en Karelstraat 
2. Voor de realisatie van de herinrichting een 
uitvoeringskrediet te voteren van €721.000 excl. 
btw en deze te dekken uit de voorziening riolering 
(€546.000) en de gelden die beschikbaar zijn 
gesteld in kadernota 2022-2025, onderdeel 

kapitaalgoederen Wegen Anthoniusstraat 
(€175.000). 
 

De gemeente Hengelo is van plan om in 2022 de Anthoniusstraat en 
de Karelstraat opnieuw in te richten. Veel kenmerkende waarden van 
de Anthoniusstraat als woonerf komen terug in de nieuwe situatie. Te 
denken valt aan samenhangend straatwerk van gevel tot gevel, 
verkeersremmende inrichting, meer groen en duidelijke 
parkeerplekken. Ook het rioolstelsel wordt verbeterd door de aanleg 
van een regenwaterriool. 

Claudio 
Bruggink 

21-6-2022 
1 week niet 

openbaar  

B01 3355049 - 
Collegevoorstel 
overeenkomst beheer 
Westermaat de 
Veldkamp 

Het college besluit: 
De beheersovereenkomst voor het gezamenlijk 
beheer van bedrijventerrein Westermaat de 
Veldkamp aan te gaan. 

Bedrijventerrein de Veldkamp ligt in twee gemeenten, de gemeente 
Hengelo en de gemeente Borne. Om die reden is door de gemeenten 
bedrijventerrein de Veldkamp gezamenlijk ontwikkeld.  
De beide gemeenten hebben hiermee ook gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte op het bedrijventerrein Westermaat de Veldkamp.  

Gerard 
Gerrits 
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Voor gebruikers en bezoekers dient het, wat betreft beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte, niet zichtbaar te zijn of zij zich op 
gebied van de gemeente Borne of op gebied van de gemeente Hengelo 
bevinden. Om dit te waarborgen is er een tussen de gemeente 
Hengelo en de gemeente Borne een gezamenlijke overeenkomst 
opgesteld. Deze raamovereenkomst voor het gezamenlijke beheer en 
onderhoud wordt nu ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Na 
ondertekening zal de overeenkomst door de gemeente Borne worden 
ondertekend.  
 

21-6-2022 
1 week niet 

openbaar  

B05 3439725 - Raadsbrief 
tijdelijke woningen 
Sportlaan Driene 

Het college beslist de raad te informeren via 
bijgevoegde brief. 

Tijdens de visievorming omgeving Sportlaan Driene is gesproken over 
het voornemen om 200 tijdelijke woningen te plaatsen aan de 
Sportlaan Driene, vooruitlopend op de realisatie van de visie. Deze 
tijdelijke woningen zijn zeer welkom omdat deze een gedeeltelijk 
antwoord bieden op de huidige woningnood. De tijdelijke woningen 
kunnen vanwege het tijdelijke karakter worden vergund via een 
omgevingsvergunning, een collegebevoegdheid. Om omwonenden in 
een vroegtijdig stadium te betrekken bij deze plannen is dit gedeeld 

tegelijk met de visievorming. De tijdelijke woningen zijn op die manier 
onderdeel geworden van de visie, hoewel deze tijdelijke woningen 
geen plaats hebben in de uitwerking van de visie. Een zestal 
zienswijzen hebben betrekking op de tijdelijke woonunits. Mede naar 
aanleiding van deze zienswijzen  is er een andere locatie gevonden 
voor de tijdelijke woningen, meer achterop het terrein. Daarbij worden 
de eindgevels van de complexen in groen uitgevoerd. Door de 
woningen meer achter op het terrein te plaatsen blijft het groene 
aanzicht vanaf de P.C. Hooftlaan behouden. Het college van B en W 
neemt de zienswijzen op de tijdelijke woningen formeel mee in de 
reactienota zienswijzen. Vanwege de druk op de woningmarkt en de 
doorlooptijd die de realisatie van de tijdelijke woningen vergt willen 
het college en de ontwikkelaar de tijdelijke woningen begin 2023 
realiseren. Daarvoor is het noodzakelijk om op zeer korte termijn de 
aanvraag omgevingsvergunning in gang zetten, nog voordat de 
ontwerpvisie is vastgesteld door de gemeenteraad. Het college 
informeert daarom nu al de indieners van een zienswijze op de 
tijdelijke woningen én de gemeenteraad nauwgezet over de 
aanpassingen die er zijn gedaan aan de hand van de zienswijze en de 
vervolgstappen rond de omgevingsvergunning. Het college hecht 
namelijk grote waarde aan een transparant proces waarbij de 
omwonenden goed worden betrokken.  
 

Gerard 
Gerrits 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 


