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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

4 oktober 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. 

4-10-2022  B01 3351554 - Vaststellen 
van de definitieve 
Algemene 
subsidieverordening 

Het college besluit: 
1. de Algemene subsidieverordening ter 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 
2. het controleprotocol subsidieverklaring 
gemeente Hengelo vast te stellen;  
3. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen 
met de brief 'reactie op zienswijzen.'  

De Algemene subsidieverordening (Asv) regelt de essentiële 
elementen van het proces van subsidieverstrekking in Hengelo, zoals 
de subsidieaanvraag, de beslistermijnen, de weigeringsgronden en de 
bevoorschotting. De laatste wijziging van de Asv heeft plaatsgevonden 
in 2011. De verordening dient daarom geactualiseerd te worden. De 
actualisering betreft overwegend aanpassingen aan het model van de 
Vereniging voor Nederlandse gemeenten, maar is tevens aangepast 
naar lokale wensen. Het college stelt de raad voor om de Asv vast te 
stellen. 
 

Jacqueline 
Freriksen 

4-10-2022  B03 3353410 - Besluit 
naamgeving Broek 
Noord: gebied tussen 
Bijenkorf en 
Duizendpoot 

Het college besluit: 
Voor de nieuw aan te leggen openbare ruimte in 
Broek Noord in het gebied tussen de Bijenkorf en 
de Duizendpoot, op grond van het advies van de 
commissie Voorbereiding Naamgeving Openbare 
Ruimte, te besluiten tot vaststelling van de 
openbare ruimte met de volgende benaming: 
Stuifmeel te Hengelo, straatcode 8165, zonder 
onderschrift. 
Nectar te Hengelo, straatcode 6015, zonder 
onderschrift. 
Honingraat te Hengelo, straatcode 3766, zonder 
onderschrift. 
Melissa te Hengelo, straatcode 5715, onderschrift: 
'Honinggodin'. 
Ambrosius te Hengelo, straatcode 0344, 
onderschrift: 'Patroon van de imkers'. 
Met ingang van 14 oktober 2022 overeenkomstig 
de bij dit besluit behorende situatietekening 41236. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In verband met ontwikkelingen in Broek Noord, in het gebied tussen 
de Duizendpoot en de Bijenkorf wordt voorgesteld om hier voor de 
nieuw aan te leggen openbare ruimte de namen Stuifmeel, Nectar, 
Honingraat, Melissa en Ambrosius vast te stellen. 

Gerard 
Gerrits 
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4-10-2022  B04 3485912 - Strategisch 
Inkoopdocument 
Jeugdhulp 

Het college besluit: 
1. Het Strategisch Inkoopdocument Jeugdhulp vast 
te stellen.  
2. SamenTwente/OZJT opdracht te verlenen het 
segment “ambulant” regionaal in te kopen voor een 
contractperiode van maximaal 6 jaar, ingaande 1-
1-2025. 
3. De portefeuillehouder OZJT van het DB van 
Samen Twente hiervoor mandaat en volmacht te 
verlenen middels bijgevoegd mandaat- en 
volmachtbesluit. 
4. Er kennis van te nemen dat uiterlijk 31 
december 2022 de mogelijkheid bestaat om van 
bovengenoemde regionale deelname ambulant (per 
(sub-)segment) af te zien middels een lokaal 
besluit tot (deels) intrekken van de verleende 
volmacht / mandaat.  
5. Samen Twente / OZJT opdracht te verlenen het 
Barrièremodel te optimaliseren. 
6. De adviesraad Sociaal Domein en de 
gemeenteraad hierover te informeren middels 
bijgaande brieven.  
 

De Strategische inkoop van jeugdzorg komt voort uit de Regiovisie. 
Daarin staat hoe aanbieders, professionals en gemeenten in de 
aankomende jaren vanuit samenwerking een hoger plan gaan tillen. 
Ze hebben met elkaar afgesproken dat iedere jeugdige in Twente 
toekomstperspectief heeft om naar uit te kijken en trots op te zijn. Dat 
is vastgelegd aan de hand van acht leidende principes. Met dit als 
uitgangspunt is in aanloop naar een nieuwe regionale inkoop vanaf 
2025 een inkoopstrategie jeugdhulp opgesteld. 

Claudio 
Bruggink 

4-10-2022  B05 3487271 - 
Overeenkomst plan 
van aanpak 
visieontwikkeling 
locatie KMS 
Industrieplein 

1. In te stemmen met het Plan van Aanpak voor de 
visieontwikkeling KMS locatie en de overeenkomst 
daarover met Stork/Trebbe aan te gaan.  
2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde 
brief.  

De Koninklijke Machinefabriek Stork B.V. (KMS) is eigenaar is van het 
perceel met fabriekshallen en kantoren, gelegen aan het Industrieplein 
en de Industriestraat te Hengelo.  
Deze locatie komt binnen afzienbare tijd vrij van huur en gebruik. KMS 
wil graag een herinvulling van de locatie onderzoeken, met het oog op 
een verkoop van het terrein met de opstallen aan Trebbe. Trebbe 
heeft van KMS het exclusieve recht heeft verkregen om in nauwe 
samenwerking met de Gemeente een integrale herontwikkelingsvisie 
op te stellen voor de locatie. 
Partijen zijn in maart 2022 een overeenkomst aangegaan om te 
onderzoeken of een samenwerking kan worden bereikt om een 
integrale herontwikkelingsvisie voor de lange termijn voor de KMS 
Locatie op te stellen en zo ja, (a) hoe deze samenwerking vorm zal 
worden gegeven, (b) welke processtappen worden doorlopen en (c) 
welke planning wordt gehanteerd.  
In de afgelopen maanden hebben de partijen dit met elkaar 
onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke Plan van 
Aanpak met planning voor de  visievormingsfase. In deze fase zal voor 
de KMS locatie een gebiedsgerichte visie in de vorm van 
omgevingsprogramma, conform de Omgevingswet, worden opgesteld, 
als uitwerking van de Omgevingsvisie het Hart van Hengelo (de 
omgevingsvisie voor de binnenstad, stationsomgeving en Hart van 
Zuid). Stork/ Trebbe en de gemeente stemmen in en conformeren zich 
aan het Plan van Aanpak en hebben afgesproken dit in een 
overeenkomst vast te leggen.  
 
 

Gerard 
Gerrits 
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4-10-2022  B07 3481984 - 
Raadsvragen over 
overlast, metingen, 
maatregelen en 
handhaving industrie 
Hengelo- Zuid 
 

College beantwoord de vragen van de heer Mulder 
middels bijgevoegde brief 

Raadsvragen van SP aangaande de asfaltcentrale en metaalrecycling 
Denn Oudsten worden beantwoord middels bijgaande brief 

Sander 
Schelberg 

4-10-2022  B09 3477329 - 
Raadsvragen over 
dreigende sluiting van 
de ijsbaan in Enschede 

Het college besluit: 
De raadsvragen over de ijsbaan in Enschede van 
Partij ProHengelo met bijgevoegde brief te 
beantwoorden. 
 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen van ijsbaan Enschede heeft 
ProHengelo vragen gesteld. Het college heeft deze vragen 
beantwoord. 

Claudio 
Bruggink 

4-10-2022  B10 3463949 - 
Raadsvragen over 
verrommeling, 
vernielingen en 
overlast in het Prins 
Bernhardplantsoen 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van Pro Hengelo over 
verrommeling, vernielingen en overlast in het Prins 
Bernhardplantsoen schriftelijk te beantwoorden.   

Pro Hengelo heeft raadsvragen gesteld over verrommeling, 
vernielingen en overlast in het Prins Bernhardplantsoen. Deze vragen 
worden in een brief aan deze fractie beantwoord.  

Claudio 
Bruggink 

4-10-2022  B12 3474117 - 
Raadsvragen over 
veiliger in het verkeer 
in Hengelo 

het college besluit: 
De raadsvragen van Lokaal Hengelo over veiliger in 
het verkeer middels bijgesloten brief te 
beantwoorden. 
 

Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over veiliger in het verkeer. 
Het college heeft deze per brief beantwoord.  

Hanneke 
Steen-Klok 

27-9-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

A06 3474664 - 
Beleidsbegroting 2023-
2026 

A.  De raad voor te stellen: 
1. De Beleidsbegroting 2023-2026 vast te stellen;  
2. Het programmaplan vast te stellen en het 
college van burgemeester en wethouders te 
machtigen tot het uitvoeren van het 
programmaplan voor het jaar 2023;  
3. De lasten en baten per programma, inclusief de 
mutaties in de reserves, als financieel kader vast te 
stellen voor het jaar 2023; 
4. De subsidieplafonds vast te stellen voor het jaar 
2023. 
 
B. In te stemmen met de beantwoording van de 
overige vragen over de Zomerbrief 2022-2026. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de 
Beleidsbegroting 2023-2026 en aangeboden aan de gemeenteraad. De 
gemeenteraad bespreekt dit naar verwachting op 25 oktober tijdens 
een politieke markt en neemt op 9 november a.s. een besluit. 
De Beleidsbegroting is een uitwerking van de Zomerbrief 2022-2026 
en geeft een overzicht van de plannen voor de komende jaren en de 
financiële stand van zaken.  
 
De gemeente slaagt erin om de komende jaren de begroting op orde 
te hebben, met een algemene reserve die ruim voldoende is. Met een 
begrotingsomzet in 2023 van € 347 miljoen is de gemeente in staat 
om veel ambities en activiteiten uit te voeren. Deze stevige ambitie 
voor de lange termijn geven we vorm in de strategische agenda. Dit is 
voor ons de koers voor de toekomst van Hengelo. Hierbij denken we 
aan de volgende thema’s:  
1. Dwarsthema: De inwoner centraal; 
2. Wijkgerichte aanpak;  

3. Toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling; 
4. Transformatie sociaal domein;  
5. Draagvlak voor duurzame inrichting. 
We verwachten dat we in de komende Zomernota 2023-2027 nog 
aanzienlijke bedragen nodig hebben voor de uitvoering van de 
uitgewerkte grote maatschappelijke opgaven en onder meer het 
integraal huisvestingsplan onderwijs. Dit huisvestingsplan zal 
aansluiten bij de bevolkingsontwikkeling in de verschillende wijken. 
 

Hanneke 
Steen-Klok 



Pagina 4 van 5 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

Voor een toekomstbestendig sociaal domein is het noodzakelijk dat we 
de zorg en ondersteuning anders organiseren. Voor het 
transformatieplan sociaal domein verwijzen wij naar het afzonderlijke, 
eerder aangeboden raadsadvies. De inhoudelijke en financiële 
vertaling op hoofdlijnen is verwerkt in de begroting.  
 
Per saldo nemen de lokale woonlasten in 2023 voor een eigenaar van 
een woning met 4,4% toe ten opzichte van 2022. Voor een huurder is 
de toename 4,2%. Dit is nog onder de verwachte inflatie voor 2023. 
  

27-9-2022  
1 week 

niet 
openbaar 

A07 3449910 - 
Belastingverordeningen 
en tarieven 2023 

Voorgenomen) besluit 
Het college besluit:  
1. Onder voorbehoud van vaststelling door de 
gemeenteraad van de Verordening 
parkeerbelastingen 2023 het Aanwijzingsbesluit 
betaald parkeren 2023 vast te stellen. 
2. De raad voor te stellen de volgende besluiten te 
nemen: 

 
 
1. De volgende belastingverordeningen met 
bijbehorende tarieventabellen vast te stellen: 
a. Verordening onroerende-zaakbelasting 2023 
b. Verordening parkeerbelastingen 2023 
c. Verordening precariobelasting 2023 
d. Verordening hondenbelasting 2023 
e. Verordening toeristenbelasting 2023 
f. Verordening begraafrechten 2023 
g. Marktgeldverordening 2023 
h. Verordening reinigingsheffingen 2023 
i. Verordening rioolheffing 2023 
j. Verordening rioolaansluitrecht 2023 
k. Verordening kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 2023 
l. Havengeldverordening 2023 
 
2. De legesverordening 2023 vast te stellen, 
waarbij: 
- ingestemd wordt met de bepalingen en tarieven 
in de twee afzonderlijke varianten van deze 
verordening, hierna geduid met de letters m. en 
n.; 
- variant “m. Legesverordening 2023 (zonder 
aanpassing aan de Omgevingswet)” wordt geacht 
te zijn vastgesteld, als de ingangsdatum van de 
Omgevingswet, 1-1-2023, wordt uitgesteld; 
- variant “n. Legesverordening 2023 (met 
aanpassing van hoofdstuk 2 aan de Omgevingswet) 
wordt geacht te zijn vastgesteld, als de 
ingangsdatum van de Omgevingswet, 1-1-2023, 

Het college is akkoord met de conceptverordeningen voor de 
gemeentelijke belastingen 2023 en zendt deze ter vaststelling aan de 
gemeenteraad.  
 
Als de raad deze verordeningen vaststelt stijgen de gemeentelijke 
woonlasten met 4,4% voor een eigenaar van een woning en met 4,2% 
voor een huurder. Er is rekening gehouden met een inflatiepercentage 
van 4,5%. De woonlastenstijging ligt daar nog onder. De werkelijke 

huidige inflatie is veel hoger. Deze is in 2023 nog niet doorgerekend in 
de tarieven. 

Hanneke 
Steen-Klok 
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wordt gehandhaafd. 
3. Kennis te nemen van het door het college, onder 
voorbehoud van vaststelling van de Verordening 
parkeerbelastingen 2023 door de raad, 
vastgestelde Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 
2023 met bijbehorende overzichtskaart fiscaal 
gebied per 1-1-2023. 
 

27-9-2022 
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3452768 - Bezwaar 
tegen besluit m.b.t 
plaatsen schuttingdeel 
buiten rooilijn Idastraat 
33 
 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 
 

Bezwaarde is het niet eens met het besluit tot het opleggen van een 
last onder dwangsom tot het verwijderen van een schutting. De 
commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel dat de last terecht 
is opgelegd. Er is derhalve besloten het bezwaar ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

Gerard 
Gerrits 

03-04-2022 --- 3486175 - Aanpak 
energiearmoede 2022 

Het college besluit: 
De beleidsregel eenmalige energietoeslag lage 
inkomens gemeente Hengelo 2022 vast te stellen; 
Het college stelt de raad voor 
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de 
voorgestelde maatregelen op het gebied van 
energiebesparing 
2. De raad voor te stellen een nader te bepalen 
bedrag in 2022 uit de algemene reserve te 
onttrekken ter dekking van zowel de toeslag als de 
uitvoeringskosten. Wanneer wordt voorzien dat dit 
bedrag €2,8mln overschrijdt, zal de raad hierover 
worden geïnformeerd. 
3. De raad voor te stellen de totale verwachte 
uitgaven voor de aanpak energiearmoede 2022-
2023 door verduurzaming voor inwoners ad. € 
2.051.311 voor 2022 en 2023 te dekken uit de 
SPUK middelen voor de aanpak energiearmoede. 
4. De raad de financiële gevolgen van dit besluit 
voor te leggen in een verzamelwijziging van de 
Begroting 2022. 
 

De hoge energielasten houden ons allemaal bezig. Het rijk heeft voor 
huishoudens met lage inkomens beneden de 120% van de 
bijstandsnorm een regeling getroffen. We zien echter dat ook 
inkomens boven de 120% in de problemen komen. Die willen we ook 
helpen. Daarnaast heeft het kabinet tijdens Prinsjesdag ook 
maatregelen getroffen met een plafond voor de hoge energieprijzen. 

Jacqueline 
Freriksen 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 


