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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 5 juli 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. 

5-7-2022  B01 3446570 - 3e 
verzamelwijziging 
Beleidsbegroting 2022 
n.a.v. de Zomerbrief 
2022 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
De 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2022 vast 
te stellen. 

In de Zomerbrief 2022 is aangegeven dat de financiële consequenties 
voor de jaarschijf 2022 uit de Zomerbrief in een afzonderlijke 
verzamel(begrotings)wijziging van de Beleidsbegroting 2022 worden 
aangeboden aan de raad. Deze 3e verzamelwijziging van de 
Beleidsbegroting 2022 heeft alleen betrekking op de financiële 
effecten in de jaarschijf 2022 in de Zomerbrief 2022-2026. 
 

Hanneke 
Steen-Klok 

5-7-2022  B03 3441753 - 
Samenwerking borging 
kwaliteit BAG-WOZ-

gegevens 

Het college besluit: 
onder opschortende voorwaarden van 
gelijkluidende instemming van het algemeen 

bestuur van GBTwente en de overige (colleges van 
de) deelnemende gemeenten van GBTwente: 
1. Het afwijken van de eerder gestelde kaders 
(geen verschuiving van fte) om zo het meest 
optimale proces te implementeren dat met de 
deelnemende gemeenten is afgestemd. 
2. De keuze voor en het implementeren van de 
uitgewerkte derde procesvariant: het digitaal 
inmeten van WOZ-kenmerken (GBO, bouwjaar en 
gebruiksdoel) van woningen, bij vergunde nieuw- 
en verbouw, vooraan in het ketenproces bij de 
gemeente. 
3. De bijbehorende capaciteitsverschuiving voor 
het inmeten van de WOZ-kenmerken van 0,13 fte 
en de daarbij behorende overheveling van het in 
dit voorstel uitwerkte budgetten van € 8.726 vanuit 
GBTwente naar de gemeente.  
4. Instemmen met het afsprakenregister waarin 
normen (KPI’s) worden gesteld aan de 
ketenwerkzaamheden. 
5. De aanschaf, implementatie en het gebruik van 
een ondersteunende software-tooling voor 
gemeenschappelijk gebruik in de 
samenwerkingsketen waarmee de BAG en de WOZ 
met elkaar in overeenstemming gehouden kunnen 
worden. 
6. De eenmalige geraamde implementatie kosten 
van € 1.595, de jaarlijks geraamde licentiekosten 
van € 7.092 en de jaarlijkse geraamde reguliere 
beheerskosten van circa € 318 mee te nemen in de 
Tweede Beleidsrapportage 2022 en in de begroting 
2023 voor het meerjarige effect. 

Het GBTwente en de deelnemende gemeenten hebben een 
samenwerking tot stand gebracht op het gebied van de uitwisseling 
van gegevens van woningen. Zowel gemeenten als GBTwente hebben 

inmeetgegevens nodig na nieuwbouw en verbouw van woningen. Er is 
afgesproken, dat de gemeenten aan de voorkant de inmeetactie 
verricht. Ook van de aanvullende gegevens voor GBTwente/de WOZ. 
Voor de gegevensregistratie wordt gebruik gemaakt van nog aan te 
schaffen software. Hiervoor loopt een aanbesteding. De gewijzigde 
werkwijze is efficiënter en bereid voor op de samenhangende 
objectenregistratie, die de rijksoverheid over enkele jaren wil gaan 
invoeren.  

Hanneke 
Steen-Klok 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

5-7-2022  B04 3428988 - Aanpassen 
Mandaat Algemeen 
i.v.m. in werking 
treden van de Wet 
open overheid - WOO 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het mandateren aan de 
gemeentesecretaris van de bevoegdheid 
beslissingen te nemen ter zake verzoeken om 
informatie op grond van de Wet open overheid  
2. In te stemmen met het ondermandateren van 
deze bevoegdheid aan de ambtelijke organisatie.   

Met ingang van 1 mei jl. is de Wet open overheid (Woo) in werking 
getreden. De wet komt in de plaats van de Wet openbaarheid van 
bestuur (WOB). In de gemeentelijk mandaatregeling was voorzien, dat 
beslissingen ter zake verzoeken om informatie op grond van de WOB 
ook door de ambtelijke organisatie konden worden genomen. Met deze 
beslissing van het college wordt erin voorzien dat dit ook geldt onder 
de Woo.   
 

Jacqueline 
Freriksen 

5-7-2022  B07 3442009 – 
Dienstverlenings-
overeenkomst 
cameratoezicht 

Het college besluit: 
Een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
Regionale Toezichtsruimte (RTR)  met de 
Veiligheidsregio Twente aan te gaan met een 
looptijd van 18 maanden. 

In 2016 is besloten om de organisatie, inrichting en het beheer van 
het cameratoezicht in Twente bij de Veiligheidsregio Twente (VRT) 
neer te leggen. Op dit moment zijn de gemeenten Enschede, Hengelo, 
Almelo en Borne hierbij aangesloten.  
Hiervoor is destijds een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten. 
Deze overeenkomst had een looptijd van vijf jaar en moet daarom nu 
opnieuw door de deelnemende gemeenten worden afgesloten met een 
looptijd van 18 maanden.  
 

Sander 
Schelberg 

24-6-2022 
1 week niet 

openbaar  

A01 3437569 - Zomerbrief 
2022-2026 

Het college besluit:  
1. De Zomerbrief 2022-2026 aan de gemeenteraad 
te zenden als informatief document om het 
financieel perspectief en mogelijke keuzes in het 
honoreren van nieuw beleid te bespreken. 
2. De financiële mutaties voor 2022 worden in een 
afzonderlijke verzamelwijziging op de 
Beleidsbegroting 2022-2025 aan de gemeenteraad 
voorgelegd ter besluitvorming.  
 

Zie persbericht Hanneke 
Steen-Klok 

24-6-2022 
1 week niet 

openbaar  

A02 3438609 - Politieke 
markt over 
transformatie Sociaal 
domein 

Bijgaande brief naar de gemeenteraad vesturen 
met het verzoek om een politieke markt te 
organiseren op 12 juli a.s. over de transformatie 
van het sociaal domein (aansluitend op de politieke 
markt over de Zomerbrief).  

De uitgaven van gemeenten voor het sociaal domein stijgen door. En 
het bereiken van een sociaal domein dat financieel in balans is, is een 
vraagstuk van enorme omvang en complexiteit. Met een blik op de 
toekomst zien wij dat het Sociaal domein in Hengelo financieel 
onhoudbaar wordt als wij daar niet fors op gaan sturen. In de 
Zomerbrief, die gelijktijdig met deze brief wordt aangeboden, geven 
wij aan dat dit vraagt om vergaande keuzes. Dat vraagt ook dat wij 
opnieuw aan de tekentafel gaan zitten en vanuit verschillende 
invalshoeken naar onze keuzes voor het sociaal domein kijken. Er is 
een dringende noodzaak voor serieuze gamechangers en een reset 
van het systeem. In bijgaande brief verzoekt het college de 
gemeenteraad om tijdens de politieke markt op 12 juli a.s., 
aansluitend op de bespreking van de Zomerbrief, met elkaar van 
gedachten te wisselen over het sociaal domein en de te maken 
keuzes. Zodat zij de zienswijze van de gemeenteraad kan meenemen 
bij de uitwerking van een transformatieplan.   
 
 
 
 
 

 
 

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

21-6-2022 
2 weken 

niet 

openbaar 

B02 3407573 - Verkoop van 
strookje grond ter 
grootte van 12 m2 aan 
de Pastoriestraat. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met verkoop van 12 m2 grond bij 
het pand Langestraat 29 te Hengelo, 
kadastraal bekend als sectie O, perceelnummer 
4926 (gedeeltelijk) onder de voorwaarden en 
bepalingen zoals opgenomen in de 
koopovereenkomst. 
2. De begroting via verzamelwijziging aanpassen. 
 

De eigenaar van het onlangs verkochte pand aan de Langestraat 27, 
voorziet het pand van een nieuwe terrasoverkapping aan de zijde van 
de Pastoriestraat. 
Om de beoogde terrasoverkapping te realiseren is een strookje 
gemeente grond benodigd. Er wordt een strook van 4 m2 bebouwd. 

Gerard 
Gerrits 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 


