
Pagina 1 van 3 

Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

27 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. 

27-9-2022  A02 3481090 - Aanpassing 
beleidsregel 
energietoeslag 2022 

Het college besluit: 
1. De aangepaste beleidsregels Eenmalige 
energietoeslag 2022 gemeente Hengelo vast te 
stellen; 
2. In afwijking van het budgetrecht van de raad tot 
uitbetaling over te gaan conform de aangepaste   
Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 
gemeente Hengelo vanwege het spoedeisend 
karakter en de garantie van volledige compensatie 
door het kabinet; 
3. Bij de 2e Bestuursrapportage waarin de 
september circulaire verwerkt wordt, de raad 
alsnog te verzoeken om de middelen via het 
gemeentefonds hiervoor alloceren. 
 

Het rijk heeft gemeenten gevraagd een energietoeslag te verstrekken 
aan inwoners met een laag inkomen. Gemeenten moeten hiervoor zelf 
beleidsregels opstellen.  Door de stijging van de energieprijzen komen 
veel gezinnen in de problemen. Daarom heeft het rijk extra geld 
beschikbaar gesteld om de energietoeslag te verhogen van €800 naar 
€1.300. Inwoners van Hengelo die de toeslag van €800 al hebben 
ontvangen krijgen de €500 automatisch nabetaald. Zij hoeven niets te 
doen. Inwoners die voor het eerst de toeslag aanvragen en recht 
hebben ontvangen direct €1.300. 

Jacqueline 
Freriksen 

27-9-2022  A03 3466560 - 
Raadsvragen over 
rechterlijke uitspraak 
energietoeslag 
studenten 
 

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

De SP heft raadsvragen gesteld over de energietoeslag voor studenten 
n.a.v. een uitspraak van de rechtbank Arnhem. Met bijgevoegde brief 
geeft het college antwoord op de gestelde vragen. het college verwijst 
naar de eerder gestuurde raadsbrief van 2-9-2022 waarin op deze 
materie is ingegaan en antwoord geeft op de vragen van de SP. 

Jacqueline 
Freriksen 

27-9-2022  A04 3466597 - 
Raadsvragen over een 
eenmalige 
energiecompensatie 
voor studenten 
 

de raadsvragen van Lokaal Hengelo met 
bijgevoegde brief beantwoorden. 

De fractie van Lokaal Hengelo heft raadsvragen gesteld over de 
enrgietoeslag voor studenten. Met bijgevoegde brief is antwoord 
gegeven op deze vragen. Het college verwijst naar de eerder 
gestuurde raadsbrief van 2-9-2022 waarin over dit onderwerp is 
geschreven. 

Jacqueline 
Freriksen 

27-9-2022  A08 3487751 - Onderzoek 
sluiting spoedpost 
Hengelo in de nacht 

1. De resultaten van het onderzoek naar mogelijke 
sluiting van de spoedpost Hengelo in de nacht door 
HuisartsenZorg Twente af te wachten.  
2. De raad hierover middels bijgevoegde brief te 
informeren.  
3. De brief van het college over het onderzoek op 
te sturen naar de raad.  
 

De huisartsen in deze regio onderzoeken de mogelijke sluiting van de 
spoedpost Hengelo in de nacht.  

Marie-José 
Luttikholt 

27-9-2022  B03 3482097 - BOSS 
Overleg (Reactie 
concept Agenda voor 
Twente) 

Het college besluit: 
1. Met de in het advies genoemde opmerkingen te 
reageren op de conceptteksten voor de nieuwe 
investeringsagenda 2023-2027.  
2. De op- en aanmerkingen in te brengen in het 
aanstaande BOSS-overleg van 28 september 2022.  

Op 28 september 2022 vindt het BOSS-overleg plaats. In dit overleg 
wordt er bestuurlijk gereageerd op de conceptversie van de nieuwe 
AvT. Een belangrijk speerpunt hierin, wat door het college benoemd 
zal  worden, zijn de kansen voor het versterken van de stedelijke 
dynamiek in spoorzones.  

Gerard 
Gerrits 



Pagina 2 van 3 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

27-9-2022  B04 3445284 - 
Raadsvragen over 
deelvervoer 
 

het college besluit: 
De raadvragen  van Pro Hengelo over deelvervoer 
middels bijgaande antwoordbrief te beantwoorden. 

De raadfractie van Pro Hengelo heeft vragen gesteld over deelvervoer. 
Deze heeft het college schriftelijk beantwoord.  

Hanneke 
Steen-Klok 

27-9-2022  B05 3457372 - 
Raadsvragen over 
herinrichting wegenring 
binnenstad 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de SP  over herinrichting 
wegenring binnenstad schriftelijk te beantwoorden. 

De SP-fractie heeft raadsvragen gesteld over de herinrichting 
wegenring binnenstad. Het college heeft deze schriftelijk beantwoord. 

Hanneke 
Steen-Klok 

27-9-2022  B06 3449804 - 
Raadsvragen over 
NS‐station Hengelo 

(niet instap vriendelijk 
voor 
rolstoelgebruikers) 
 

Het college besluit: 
de raadvragen van de PVV over NS‐station Hengelo 

(niet instap vriendelijk voor rolstoelgebruikers) 
schriftelijk te beantwoorden. 

De PVV heeft raadsvragen gesteld over NS‐station Hengelo (niet instap 

vriendelijk voor rolstoelgebruikers). Het college heeft deze vragen 
schriftelijk beantwoord.  

Hanneke 
Steen-Klok 

27-9-2022  B08 3466595 - 
Raadsvragen over de 
rol van 
regenbooggemeente 

Instemmen met de voorgelegde brief waarin de 
raadsvragen over de rol van de gemeente als 
Regenbooggemeente van de Raadsfractie van de 
PvdA worden beantwoord.  
 

De Raadsfractie van de Partij van de Arbeid heeft schriftelijke vragen 
gesteld over de rol van onze gemeente als regenbooggemeente. Het 
college heeft deze vragen in een brief beantwoord. 

Hanneke 
Steen-Klok 

27-9-2022  B11 3484809 - Convenant 
Rijke Schooldag 

Het college besluit: 
In te stemmen met het Convenant Rijke Schooldag 

Hengelo heeft in 2020 een Gelijke Kansenagenda opgesteld in 
samenwerking met de Gelijke Kansenalliantie (GKA) van het ministerie 
van OCW. In februari 2022 is deze met een addendum verlengd tot 
2024. In mei 2022 heeft de GKA het programma ‘School en Omgeving’ 
gelanceerd. Binnen dit programma is een regeling voor de Rijke 
Schooldag opgenomen. Het basisonderwijs heeft in afstemming met 
de gemeente Hengelo zich aangemeld als voorloper voor de Rijke 
Schooldag regeling. De aanvraag is toegekend en Hengelo is één van 
de 45 voorlopers in deze regeling. Voorlopers kunnen een 
subsidieaanvraag indienen voor een periode van drie jaar voor 30 
september 2022. Bij deze subsidieaanvraag hoort een convenant. Dit 
convenant moet worden ondertekend door alle partijen in de coalitie, 
waarvan de gemeente Hengelo er één is. Met de ondertekening kan de 
aanvraag door het onderwijs worden ingediend. Hierdoor komt geld 
beschikbaar dat kan worden ingezet op een aantal scholen voor een 
aanvullend programma op de schooldag. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Claudio 
Bruggink 
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20-9-2022  
1 week niet 

openbaar  

B02 3474591 - Ontwerp 
bestemmingsplan De 
Hofmakerij 

Het college besluit: 
 
A. 
1. dat conform de informele mer-beoordeling in de 
voorbereiding op het bestemmingsplan De 
Hofmakerij, geen milieueffectrapport behoeft te 
worden opgesteld. 
 
B.  
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan De Hofmakerij 
(NL.IMRO.0164.BP0159-0201); 
2. in te stemmen met het ontwerp 
beeldkwaliteitplan De Hofmakerij 
3.. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
4. het ontwerp bestemmingsplan De Hofmakerij en 
het beeldkwaliteitplan De Hofmakerij gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage te leggen. 

Hart van Zuid staat voor de opgave om te transformeren naar een 
dynamisch stadsdeel met een combinatie van wonen, werken, leren en 
ontmoeten met een goede bereikbaarheid en ligging nabij de 
binnenstad. Hart van Zuid is volop in ontwikkeling.  
Het gebied de Hofmakerij is onderdeel van de gebiedsontwikkeling 
Hart van Zuid. Het is gelegen ten zuiden van Lansinkveld-Noord, waar 
het ROC zich bevindt. In het gebied zijn nu een aantal (tijdelijke) 
parkeerplaatsen aanwezig. 
Nijhuis bouw realiseert in opdracht van Welbions 20 woningen voor de 
sociale huur. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan Hengelo Zuid - Breemarsweg e.o. en dient om die 
reden te worden herzien. Het voorliggende bestemmingsplan De 
Hofmakerij voorziet in deze herziening.  
Er is een Beeldkwaliteitplan opgesteld omdat nu het plangebied binnen 
de welstandsnota onder ‘Vooroorlogse woonwijken’ valt en de 
nieuwbouw niet toetsbaar is binnen dit kader. Het Beeldkwaliteitplan is 
bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te toetsen en te 
bewaken. De bedoeling is later, als alles ontwikkeld is, het gebied 
binnen de welstandsnota op te nemen.   
Het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het ontwerp bestemmingsplan 
worden gezamenlijk ter inzage gelegd. 

Gerard 
Gerrits 

20-9-2022  
1 week niet 

openbaar  

--- 3454546 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
Beatrixstraat 15, O-
2022-0125 

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

Bezwaarmaker is het niet eens met de verleende 
omgevingsvergunning voor het veranderen van een kantoor naar 
woningen aan de Prinses Beatrixstraat. De commissie voor de 
bezwaarschriften stelt vast dat bezwaarmaker niet is aan te merken 
als belanghebbende bij het bestreden besluit. De commissie adviseert 
daarom de bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
 

Gerard 
Gerrits 

20-9-2022  
1 week niet 

openbaar  

--- 3438030 - Bezwaar 
tegen het besluit van 
aanvraag buurtbon 
2022 

de bezwaren, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren onder aanvulling van de motivering zoals 
verwoord in het advies van de commissie. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de afwijzing van een aanvraag 
voor een buurtbon. De commissie is van oordeel dat het college 
voldoende heeft gemotiveerd waarom de aanvraag in strijd is met het 
gemeentelijk beleid. Tevens stelt de commissie vast dat het bij een 
buurtbon gaat om een eenmalige bijdrage. Behalve aanlegkosten, 
brengen hondenspeelvoorzieningen en een omheining ook 
onderhoudskosten met zich mee. Volgens de commissie blijkt uit de 
Subsidie uitvoeringsregel bewonersparticipatie 2022 dat voor 
dergelijke meerjarige kosten geen buurtbon wordt toegekend. De 
commissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren onder 
aanvulling van de motivering zoals verwoord in het advies van de 
commissie. Het college heeft conform dit advies besloten. 

Hanneke 
Steen 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 


