
Pagina 1 van 2 

Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

20 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. 

20-9-2022  B01 3458244 - Definitieve 
vaststelling 
beleidsregels 
studietoeslag 

Het college besluit: 
1. De beleidsregels studietoeslag gemeente 
Hengelo 2022 vast te stellen; 
2. De Intrekkingsverordening Individuele 
Studietoeslag in concept vast te stellen; 
3. De inspraakprocedure van de 
intrekkingsverordening over te slaan; 
4. De Intrekkingsverordening Individuele 
Studietoeslag ter besluitvorming voor te leggen 
aan de raad; 
5. De raadsinformatiebrief Wijziging Beleidsregels 
Studietoeslag vast te stellen en te verzenden aan 
de raad. 
 

De beleidsregels studietoeslag zijn gelezen door de Cliëntenraad 
Minima & WMO en zijn ter inzage gelegd. Hieruit bleek dat er geen 
wijzigingen nodig waren. Het college stelt de definitieve beleidsregels 
voor studietoeslag vast. 

Jacqueline 
Freriksen 

20-9-2022  B03 3471253 - Beheer en 
bruikleen Industrieplein 

Het college besluit: 
1. De beheerovereenkomst met NS Stations aan te 
gaan. 
2. De bruikleenovereenkomst met NS Vastgoed 
aan te gaan.  

De Gemeente heeft het Industrieplein heringericht. NS Vastgoed geeft 
het perceel in langjarige bruikleen om niet aan de Gemeente. De 
beheerovereenkomst en het werkplan dat daarbij hoort regelen de 
onderhoudswerkzaamheden conform het afgesproken 
kwaliteitsniveau. 
 

Gerard 
Gerrits 

20-9-2022  B05 3480308 - Visie 
Routenetwerken 
Twente 

Het college besluit: 
De gemeenteraad per brief te informeren over de 
concept visie Routenetwerken Twente 
“Toekomstbestendig de juiste route op!” 

De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd over de concept visie 
op de routenetwerken in Twente. In de visie gaat het over de ambities 
voor de routes en het takenpakket van het Recreatieschap Twente. 
Later dit jaar zal  door het bestuur van het Recreatieschap Twente een 
keuze gemaakt worden bij de definitieve vaststelling van de visie. 
Hierbij zullen ook de financiële gevolgen voor de gemeentelijke 
begroting worden meegenomen.  

Gerard 
Gerrits 

20-9-2022  B06 3444518 - 
Raadsvragen over 
dienstencentrum in ’t 
Swafert 
 

het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van vragen 
van de SP over dienstencentrum 't Zwafert. 

Het college heeft de schriftelijke vragen van de SP over 
dienstencentrum 't Zwafert per brief beantwoord. 

Marie-José 
Luttikholt 

20-9-2022  B07 3448440 - 
Raadsvragen over 
ontsluiten woningmarkt 

Het college beslist de vragen van de PvdA-fractie te 
beantwoorden via bijgevoegde brief. 

De PvdA fractie heeft diverse vragen gesteld over de woningmarkt en 
het gemeentelijk woonbeleid. Via de brief worden de vragen 
beantwoord. Daarbij wordt voorgesteld een beeldvormende politieke 
markt te organiseren over het thema wonen, om dieper op dit 
onderwerp in te gaan. 
 
 
 

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

20-9-2022  B08 3475083 - 
Raadsvragen over 
vestiging van 14 tiny 
houses nabij 
Magnoliastraat 
 

Het college besluit: 
de vragen van Hengelose Burgers over de 
verleende vergunning voor de nieuwe tiny house 
locatie te beantwoorden met bijgaande brief.  

Op 30 augustus zijn er door de heer Capelle namens Hengelose 
Burgers raadsvragen gesteld over de verleende vergunning voor de 
nieuwe tiny house locatie nabij de Magnoliastraat. Middels deze brief 
wil het college de gestelde vragen beantwoorden.  

Gerard 
Gerrits 

13-9-2022 
1 week niet 

openbaar  

A05 3481402 - 
Raadsinfobrief mbt 
europese aanbesteding 
aardgas 

- Instemmen om de raadsinformatiebrief en de 
FAQ aan de raad te versturen.  

Elf Twentse gemeenten hebben een Europese aanbesteding gedaan 
voor de levering van aardgas. De gunning is inmiddels schriftelijk 
afgegeven aan de nieuwe leverancier voor aardgas. Het college van 
B&W informeert de raad via een brief en een FAQ over het doorlopen 
aanbestedingsproces. 
 

Claudio 
Bruggink 

13-9-2022 
1 week niet 

openbaar  

B03 3439754 - 
Raadsvragen inz. CO2 
afvanginstallatie bij 
Twence 
 

De raadsvragen van Groen Links inzake de CO2 
afvanginstallatie bij Twence te beantwoorden 
middels bijgevoegde concept antwoordbrief.  

De fractie van Groen Links heeft raadsvragen gesteld inzake de CO2 
afvanginstallatie bij Twence. Deze zijn door het college beantwoord.  

Claudio 
Bruggink 

13-9-2022 
1 week niet 

openbaar  

B09 3467752 - 
Raadsvragen over 
opvang van Oekraïners  
 

Het college besluit: 
Gestelde raadsvragen van PVV Hengelo te 
beantwoorden middels antwoordbrief.  
  

De fractie van PVV Hengelo heeft raadsvragen gesteld over de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen. Deze zijn door het college schriftelijk 
beantwoord.  

Sander 
Schelberg 

13-9-2022 
1 week niet 

openbaar  

B10 3476749 - 
Raadsvragen over de 
opvang van 
vluchtelingen 
 

Het college besluit: 
Gestelde raadsvragen van D66 Hengelo te 
beantwoorden middels antwoordbrief.  

De fractie van D66 Hengelo heeft raadsvragen gesteld over de opvang 
van vluchtelingen. Deze zijn door het college schriftelijk beantwoord.  

Sander 
Schelberg 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 


