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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

7 september 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. 

7-9-2022  B01 3472077 - Europese 
aanbesteding Wmo 
Huishoudelijke 
Ondersteuning 

Het college besluit: 
1. Deel te nemen aan de dialooggerichte 
aanbesteding inkoop HO van de gemeente 
Enschede. 
2. Volmacht te verlenen aan de gemeente 
Enschede om op te treden als aanbestedende 
dienst en het aanbestedingsproces te begeleiden. 
  

Hengelo sluit zich aan bij de door de gezamenlijke Twentse 
gemeenten in gang te zetten Europese aanbesteding voor de 
Huishoudelijke Ondersteuning met ingang van 2024. 

Marie-José 
Luttikholt 

7-9-2022  B02 3473788 - Volmacht 

aan de gemeente 
Enschede Europese 
aanbesteding 
Huishoudelijke 
Ondersteuning 
 

De burgemeester besluit: 

Volmacht te verlenen aan de gemeente Enschede 
als aanbestedende dienst inzake de Europese 
aanbesteding van Huishoudelijke Ondersteuning 
conform bijgevoegd volmacht besluit. 

De gemeente Enschede krijgt volmacht om mede namens de 

gemeente Hengelo de Europese aanbesteding voor de huishoudelijke 
ondersteuning vanaf 2024 te starten.  

Sander 

Schelberg 

7-9-2022  B03 3373039 - 
Onderwijshuisvesting 
programma en 
overzicht 2023 

1. Het programma voorzieningen 
onderwijshuisvesting 2023 vast te stellen.  
2. Het overzicht voorzieningen 2023, met 
de voorzieningen onderwijshuisvesting die 
niet voor bekostiging in aanmerking 
komen, vast te stellen.  
3. Het bedrag op het programma 2023 
van € 38.574,- vast te stellen. Hiervan is 
€ 38.574,- reeds structureel verwerkt in 
de begroting.  
4. De schoolbesturen die een aanvraag 
hebben ingediend te informeren door 
middel van bijgevoegde beschikkingen. 

2.  

Huisvestingsvoorzieningen voor primair, speciaal en voortgezet 
onderwijs maken deel uit van de wettelijke verantwoordelijkheid die 
de gemeente in het kader van lokaal onderwijsbeleid heeft. De 
schoolbesturen kunnen jaarlijks aanvragen indienen om voorzieningen 
in het kader van de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren. 

Claudio 
Bruggink 

7-9-2022  B05 3381306 - Vaststellen 
subsidie 
uitvoeringsregelingen 
2023 

Het college besluit: 
1. De subsidie- en uitvoeringsregelingen 2023, 
inclusief de aanvraagformulieren, vast te stellen. 

Ten behoeve van subsidieverlening wordt jaarlijks een subsidie 
uitvoeringsregeling vastgesteld. De regels omtrent de subsidies voor 
2023 op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed, kunst en cultuur, 
internationaal, jeugd, onderwijs, sport en bewegen, welzijn en zorg is 
door het college vastgesteld. De voorwaarden om voor subsidie in 
aanmerking te komen en de aanvraagformulieren zijn via de 
gemeentelijke website te downloaden. 
 
 
 

 
  

Marie-José 
Luttikholt 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

7-9-2022  B06 3450408 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake motie 
"Subsidieplafond 
uitvoeringsregeling 
versterking en 
vernieuwing 
 

Het college besluit: 
De bijgaande brief ter informatie te versturen aan 
de gemeenteraad. 

Met deze brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het 
uitvoeren van de motie waarin het college is opgedragen actief te 
communiceren over de uitvoeringsregeling ‘versterking en vernieuwing 
lokale culturele sector’ (zaak 3423136) en het verloop van de 
uitvoeringsregelingen i.v.m. corona. 

Marie-José 
Luttikholt 

2-9-2022  A01 3472686 - 
Informerende 
raadsbrief 
energietoeslag 

Het college besluit: 
de raad met bijgevoegde brief informeren over de 
stand van zaken met betrekking tot de 
energietoeslag, de wensen en bedenkingen ten 
aanzien van het initiatief raadsvoorstel van de SP 
alsmede de voorgenomen maatregelen ter 
bestrijding van energiearmoede. 

De verhoogde kosten voor energie houden ons allemaal bezig. 
Onlangs heeft het rijk besloten extra middelen beschikbaar te stellen 
om de eenmalige energietoeslag van €800 te verhogen naar €1.300. 
Studenten kunnen niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. 
De rechtbank in Arnhem heeft besloten dat studenten wel in 
aanmerking moeten kunnen komen voor de toeslag. Dit betekent dat 
de gemeente Hengelo de regels moet aanpassen. Dit gaat het zo snel 
mogelijk doen. Verder maakt het college nog dit jaar plannen om 
inwoners financieel te ondersteunen en te helpen woningen te 
verduurzamen. 

 

Jacqueline 
Freriksen 

2-9-2022  A02 3439353 - 
Raadsvragen over 
uitkering 
energietoeslagen 

Het college besluit: 
de raadsvragen van de PVV over de energietoeslag 
te beantwoorden middels bijgevoegde 
antwoordbrief 

De PVV heeft vragen gesteld over de eenmalige energietoeslag voor 
inwoners van Hengelo met een laag inkomen. De vragen gaan over de 
manier waarop de gemeente de aanvragen en het recht op de toeslag 
controleert. 
 

Jacqueline 
Freriksen 

2-9-2022  A03 3445067 - 
Raadsvragen over 
energietoeslag 

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

De SP heeft vragen gesteld over de afhandeling van de aanvragen 
voor de eenmalige energietoeslag. De SP wil weten hoeveel aanvragen 
er ingediend zijn en hoeveel er afgehandeld zijn.  
 

Jacqueline 
Freriksen 

2-9-2022  A04 3461804 - 
Raadsvragen over de 
Eerste Berap 

Het college besluit: 
De raadsvragen over de 1e Beleidsrapportage met 
bijgevoegde brief te beantwoorden 
 

De SP heeft enkele vragen gesteld over de 1e Beleidsrapportage. Het 
College beantwoord deze vragen met een brief.  

Hanneke 
Steen-Klok 

2-9-2022  A05 3461249 - 

Raadsvragen over 
proces scenario’s 
sociaal domein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het college besluit: 

De raadsvragen over scenario's voor het sociaal 
domein met bijgevoegde brief te beantwoorden 

Naar aanleiding van een politieke markt over scenario's voor het 

sociaal domein heeft de SP vragen gesteld. Het college heeft deze 
vragen beantwoord. 

Jacqueline 

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

30-8-2022  
1 week niet 

openbaar 

A01 3261613 - Collegezaak 
Vaststelling Nota van 
Uitgangspunten HvZ de 
Koppeling 

Het college besluit:  
1. Kennis te nemen van het verdiepend onderzoek 
hotelmarkt d.d. 5 mei 2022 van ZKA naar het 
aanbod, vraag en marktruimte voor nieuwe 
hotelcapaciteit in Hengelo, en deze te gebruiken bij 
de planologische uitwerking van de nota van 
uitgangspunten HvZ De Koppeling   
 
En de raad voor te stellen:  
2. In te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 
zienswijzen Nota van Uitgangspunten Hart van 
Zuid De Koppeling” dat deel uitmaakt van dit 
besluit. 
3. De nota van uitgangspunten HvZ De Koppeling 
vast te stellen als kader voor de planologische 
uitwerking. 
4. Na de vaststelling van de NvU de indieners van 
de zienswijzen op de hoogte brengen van het 
besluit. 
5. De grondexploitatie van HvZ De Koppeling en de 
bijbehorende grondexploitatie vast te stellen en te 
verantwoorden in een nieuw in te richten 
administratief complex. 
6. De grondexploitatie van Centraal Station Twente 
(complex 711) gewijzigd vast te stellen en af te 

sluiten. 
7.  In te stemmen met de verlaging van de 
voorziening grondexploitaties met €1.090.000 en 
met de verhoging van de reserve grondexploitaties 
met €899.000. 
8. In te stemmen met het toepassen van de 
coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet 
ruimtelijke ordening voor de voorbereiding en 
bekendmaking van een bestemmingsplan en 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en 
één of meer voor de uitvoering van de beoogde 
bestemming benodigde, gewenste en/of 
samenhangende besluiten om de ontwikkeling van 
de locatie conform de nota van uitgangpunten HvZ 
De Koppeling mogelijk te maken en dit besluit de 
dag na bekendmaking in werking te laten treden. 

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de nota van 
uitgangspunten (nvu) voor het deelgebied De Koppeling in Hart van 
Zuid (voorheen Business District) vast te stellen. Dit gebied rondom 
de voormalige Hofstede MTS bij het station Hengelo wordt ontwikkeld 
tot een uniek en dynamisch gebied, waar mensen kunnen werken, 
wonen en overnachten. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is in 
2021 een concept nota van uitgangspunten opgesteld. Uitgangspunt is 
dat grote delen van het karakteristieke gebouw kunnen blijven staan. 
Ook is er ruimte voor nieuwbouw, met een stedelijke uitstraling. De 
nvu is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het concept, dat in 
2021 ter inzage heeft gelegen. Er zijn toen drie zienswijzen ingediend. 
Naar aanleiding hiervan is een hotelonderzoek uitgevoerd naar 
kwalitatieve en kwantitatieve marktruimte naar hotelkamers in 
Hengelo. Dit externe onderzoek bevestigt dat er in Hengelo ruimte is 
voor 95 – 105 kamers. In de (concept) nota van uitgangspunten voor 
De Koppeling wordt uitgegaan van 60 – 80 kamers en dat past binnen 
deze marktruimte.  
Verder stelt het college de raad voor om de procedure voor het 
wijzigen van het bestemmingsplan en de voorbereiding van een 
omgevingsvergunning samen op te laten lopen via een zogenoemde 
coördinatieregeling. Dit houdt in dat de ontwikkelaar zijn bouwplan 
voor eigen risico moet ontwikkelen parallel aan het opstellen van het 
bestemmingsplan. Het is de verwachting dat deze verdere 
planuitwerking ongeveer één jaar in beslag zal nemen. 

Gerard 
Gerrits 

30-8-2022  
1 week niet 

openbaar 

A02 3269581 - 
Raadsvragen over 
ontwikkeling Hart van 
Zuid 

Het college besluit: 
De vragen van Lokaal Hengelo over de 
ontwikkeling van het Businessdistrict (de 
Koppeling) in Hart van Zuid afdoen met de 
bijgevoegde brief.  
 
 

Er zijn door de fractie van Lokaal Hengelo raadsvragen gesteld over de 
ontwikkeling van het Businessdistrict Hart van Zuid (de Koppeling). 
Met de bijgevoegde brief worden deze vragen afgewikkeld. 

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

30-8-2022  
1 week niet 

openbaar 

A03 3314921 - 
Raadsvragen over 
toevoeging van 
hotelfunctie in de 
omgeving van het 
voormalige 
verenigingsgebouw van 
Stork 
 

Het college besluit: 
De vragen van de PvdA over het toevoegen van 
een hotelfunctie in het Businessdistrict (de 
Koppeling) in Hart van Zuid afdoen met de 
bijgevoegde brief.  

Er zijn door de fractie van de PvdA vragen gesteld over het toevoegen 
van hotelkamers in het Businessdistrict (de Koppeling) in Hart van 
Zuid. Met de bijgevoegde brief worden deze vragen afgewikkeld.  

Gerard 
Gerrits 

30-8-2022  
1 week niet 

openbaar 

A04 3469208 - Fundament 
voor de nieuwe 
Omgevingsvisie is 
vastgesteld 

Het college besluit: 
Een inspraakreactie te sturen n.a.v. de 
geactualiseerde provinciale omgevingsvisie en 
omgevingsverordening 

Het Fundament voor de Nieuwe Omgevingswet schetst een beeld waar 
de provincie naartoe wil en geeft kaders voor het omgevingsbeleid 
voor de lange termijn (2030-2050). Tevens beschrijft de provincie op 
welke wijze omgegaan wordt met de grote opgaven (zoals de 
stikstofopgave, de klimaatopgave en de woningbouwopgave) in de 
provincie. Het Fundament gebruikt de provincie om richting te geven 
aan nieuwe ontwikkelingen. Het is hiermee sturend voor het 
Omgevingsbeleid van de provincie en daarmee ook kader stellend voor 
hoe naar nieuwe initiatieven gekeken wordt en hoe de ‘opdracht’ voor 

de verdere uitwerking in de gebieden richting een nieuwe 
Omgevingsvisie vormgegeven wordt. De verdere uitwerking zal samen 
met partners in de provincie vormgegeven worden. 
 

Gerard 
Gerrits 

30-8-2022  
1 week niet 

openbaar 

A08 3474226 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake 
subsidie impulsaanpak 
winkelgebieden 
 

Het college besluit: 
In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad 
en deze aan de raad te sturen tezamen met het 
persbericht 

 Gerard 
Gerrits 

30-8-2022  
1 week niet 

openbaar 

B01 3413054 - 
Collegevoorstel ingreep 
in de 
hoofdgroenstructuur 
t.b.v. het project 
Marskant 
 

Het college besluit de gemeenteraad voor te 
stellen: 
De ingreep in de hoofdgroenstructuur in de 
beekzone van de Berflobeek t.b.v. het project 
Marskant toe te staan. 

Het betreft hier de kap van bomen van wisselende kwaliteit. Met de 
nieuwe inrichting van de beekzone nemen de kansen voor natuur en 
ecologie toe, en wordt een robuustere, toekomstbestendige 
groenblauwe structuur aangelegd.  

Claudio 
Bruggink 

30-8-2022  
1 week niet 

openbaar 

 3417229 - Bezwaar 
tegen afwijzing Wob-
verzoek m.b.t. 
financiering Twence 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, niet-
ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de afwijzing van het verzoek om 
informatie. De hoofdregel in de Woo is dat wanneer iemand met een 
beroep op de Woo een verzoek om informatie vervat in documenten 
over een bestuurlijke aangelegenheid tot een bestuursorgaan richt, 
zo’n verzoek een Woo-verzoek is. De commissie is van oordeel dat er 
sprake is van een uitzondering op deze hoofdregel gezien de 

samenhang tussen het Woo verzoek en de aanhangige civiele 
procedure. Op grond van het vorenstaande oordeelt de commissie dat 
de beslissing op het verzoek om informatie geen besluit is in de zin 
van artikel 1:3 Awb.  De commissie adviseert daarom de bezwaren 
niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft overeenkomstig dit 
advies besloten. 
 
 
 

Jacqueline 
Freriksen 



Pagina 5 van 5 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

30-8-2022  
1 week niet 

openbaar 

 3405500 - Bezwaar 
tegen het besluit tot 
plaatsing van een 
laadpaal aan A. van 
Dalsumstraat 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren. 

Bezwaarmaker is het niet eens met een verkeersbesluit waarmee één 
openbare parkeerplaats wordt gereserveerd voor het parkeren en 
opladen van elektrische voertuigen. De commissie voor de 
bezwaarschriften is van oordeel dat het verkeersbesluit niet in strijd 
met de wettelijke voorschriften is genomen en dat het college bij het 
nemen van een verkeersbesluit een ruime beoordelingsmarge 
toekomt. De commissie kan het college volgen in zijn overwegingen 
en afweging van alle betrokken belangen voor het stimuleren van 
rijden met elektrische auto’s tegenover het behoud van een 
parkeerplaats voor overige weggebruikers. Het college heeft conform 
dit advies besloten. 
 

Hanneke 
Steen-Klok 

30-8-2022  
1 week niet 

openbaar 

 3385493 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit tot het toepassen van 
spoedeisende bestuursdwang en het kostenverhaal in verband met het 
verkeerd aanbieden van huishoudelijke afval. De commissie voor de 
bezwaarschriften stelt vast dat het college het bestreden besluit 
inmiddels heeft ingetrokken. Bezwaarmaker is per brief gevraagd om 
aan te geven welk (proces)belang zij nog heeft bij voortzetting van de 

procedure. Bezwaarmaker heeft in het geheel niet gereageerd op deze 
brief. De commissie is dan ook van oordeel dat het bezwaar kennelijk 
niet-ontvankelijk moet worden verklaard, in verband met het 
ontbreken van procesbelang. Het college heeft conform dit advies 
besloten. 
 

Jacqueline 
Freriksen 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 


