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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

11 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. 

11-10-2022  A01 3487219 - 
Septembercirculaire 
2022 gemeentefonds 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de raadsbrief 
‘Septembercirculaire 2022 gemeentefonds’ 
2. De mutaties voor 2023 e.v. te verwerken in een 
verzamelbesluit tot wijziging van de 
Beleidsbegroting 2023-2026. 

De kern van de septembercirculaire 2022 is voor onze gemeente dat 
het structurele beeld voor de gemeentefinanciën enigszins is gewijzigd 
ten opzichte van de Beleidsbegroting 2023-2026. Voor de jaren 2023-
2025 is het jaarlijkse financiële effect wat nadeliger. Weliswaar 
ontvangen we extra middelen in 2026, dit is echter slechts een 
eenmalige, gedeeltelijke ‘reparatie’ van het financieel ravijn 2026. In 
2027 is het ravijn zelfs nog groter dan oorspronkelijk (voor de 
reparatie) in 2026 het geval was. Dit zet financiering van structurele 
(nieuwe) taken en investeringen (bijvoorbeeld vanuit de strategische 
agenda) sterk onder druk. De nog steeds zeer hoge inflatie maakt dat 
we als college daarom met gepaste voorzichtigheid kijken naar ons 
structureel financieel perspectief. Gelukkig zien we dat 
(accres)middelen in de jaren 2023-2025 incidenteel inzetbaar zijn 
voor de stad, zodat we die kunnen inzetten waar de nood het hoogst 
is. De grootste mutatie voor 2022 is de verhoging van de 
energietoeslag van € 800 naar € 1.300 (bijna € 3,1 miljoen voor 
Hengelo). 

 

Hanneke 
Steen-Klok 

11-10-2022  B03 3489736 - Convenant 
Regionaal Expert Team 
(RET) Overijssel 

He college besluit: 
In te stemmen met het Convenant Regionaal 
Expertteam Overijssel. 

De 42 jeugdregio’s zijn eind 2017 door de VNG gevraagd om regionale 
expertteams in te richten. In maart 2021 is er gestart in Overijssel 
met twee Regionale Expertteams, in IJsselland en in Twente. Als de 
hulp is vastgelopen of dreigt vast te lopen en passende en tijdige hulp 
niet tot stand komt, dan kan er vanuit team jeugd en gezin 
opgeschaald worden naar het Regionaal Expertteam (RET). Het RET 
biedt hulp voor elke jeugdigen met meervoudige en complexe 
problemen . Om de afspraken van het RET te borgen en de 
verantwoordelijkheden vast te leggen, is er een convenant opgesteld, 
samen met aanbieders, gemeenten en gecertificeerde instellingen. Het 
convenant gaat gelden voor zowel de gemeenten in IJsselland als in 
Twente. Op 12 oktober vindt de ondertekening plaats van het 
convenant. 
 

Claudio 
Bruggink 

11-10-2022  B04 3462517 - Vragen 
inzake extreem hoge 
energierekening voor 
mensen in de 
schuldsanering 

het college besluit de raadsvragen met bijgevoegde 
brief te beantwoorden. 

De PVV heeft raadsvragen gesteld over inwoners van Hengelo die in 
financiële problemen zijn gekomen door de hoge energielasten en die 
al in de schuldsanering zitten. Het college helpt al op vele manieren 
inwoners van Hengelo met hoge energielasten. Dit heeft het college 
dan ook in de beantwoording van de brief aangegeven.  
 
 
 
 

Jacqueline 
Freriksen 
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11-10-2022  B05 3479306 - Brandbrief 
OR SWB Groep voor 
kwetsbare mensen 

Het college besluit: 
1. Middels bijgaande brief te reageren op de 
Brandbrief van de OR SWB Groep, waatin extra 
aandacht wordt gevraagd voor de kwetsbare 
medewerkers die als gevolg van de explosief 
toegenomen kosten voor levensonderhoud niet 
meer kunnen rondkomen 
2. Middels bijgaande raadsbrief, met daarbij de 
reactie van het college aan de OR SWB Groep als 
bijlage, de gemeenteraad te informeren  
 

Op 8 september jl. ontving het college een brandbrief van de OR SWB 
Groep om extra aandacht te vragen voor kwetsbare medewerkers die 
bij of via SWB Groep werkzaam zijn en als gevolg van de explosief 
toegenomen kosten voor levensonderhoud niet meer kunnen 
rondkomen. Het college laat in een schriftelijke reactie aan de OR SWB 
Groep weten de zorgen over de gevolgen van de stijging van de 
kosten voor inwoners te delen en wijst op de regelingen die de 
gemeente Hengelo heeft voor alle inwoners met een laag inkomen, 
zoals bijvoorbeeld de energietoeslag.   

Jacqueline 
Freriksen 

11-10-2022  B06 3453109 - 
Raadsvragen over 
Breedtesport - initiatief 

De raadsvragen over Breedtesport initiatief met 
bijgevoegde brief te beantwoorden. 

Naar aanleiding van een politieke markt over het breedtesportcentrum 
heeft de SP vragen gesteld. Het college heeft deze vragen 
beantwoord. 
 

Claudio 
Bruggink 

11-10-2022  B07 3480776 - 
Raadsvragen over geen 
hotel in Lange Wemen; 
35 appartementen in 
plaats van 40 
hotelkamers 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van Lokaal Hengelo over 'Geen 
hotel in Lange Wemen' schriftelijke te 
beantwoorden.  

Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over 'Geen hotel in Lange 
Wemen'. Het college heeft deze schriftelijk beantwoord.  

Gerard 
Gerrits 

11-10-2022  B08 3477225 - 
Raadsvragen over 
broodnodige aandacht 
vereist 
 

Het college besluit: 
de raadsvragen van Lokaal Hengelo over 
'broodnodige aandacht' met bijgevoegde brief 
beantwoorden. 

De fractie van Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over 
armoede bij schoolkinderen. Met bijgevoegde brief is antwoord 
gegeven op deze vragen. 

Claudio 
Bruggink 

11-10-2022  B09 3492846 - Intentiebrief 
ontwikkeling Hazenweg 
121 

Het college besluit: 
bijgevoegde intentiebrief over de ontwikkeling van 
de Hazenweg 121 te verzenden. 

De eigenaar van de Hazenweg 121 wil het pand ontwikkelen naar een 
WSS Tower, gelieerd aan de ontwikkeling van de Green Box. 
Vooruitlopend op die ontwikkelingen kan het pand geschikt gemaakt 
worden voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Hiervoor is 
draagvlak geblekeken op de collegevergadering van d.d. 1 maart 
2022.  
De eigenaar staat op het punt fors te investeren. Daarom heeft deze 
gevraagd om een positieve intentie vanuit de gemeente. Die positieve 
intentie wordt via deze brief uitgesproken. 
 

Gerard 
Gerrits 

4-10-2022 
1 week niet 

openbaar  

B02 3449668 - 
Plaatsingsplan 
verzamelcontainers 
2022 

Het college besluit: 
1. Het Plaatsingsplan verzamelcontainers 
vaststellen. 
2. De nota van antwoord plaatsingsplan 
verzamelcontainers vaststellen. 

Het college heeft op 15 februari 2022  het ontwerp Plaatsingsplan 
verzamelcontainers vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp is conform 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zes weken ter 
inzage gelegd. Belanghebbenden konden van 23 februari tot en met 6 
april 2022 zienswijzen indienen. De zienswijzen zijn verwerkt in een 
nota van antwoord. In totaal zijn er zeven zienswijzen ingediend. 
Twee zienswijzen zijn gehonoreerd. Tevens wordt de ondergrondse 
container aan de Marskant als gevolg van herontwikkeling van het 
gebied verwijderd. Alle belanghebbenden ontvangen schriftelijk reactie 
op hun zienswijze. 
 
 
 

Jacqueline 
Freriksen 
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27-9-2022  
1 week niet 

openbaar 

B07 3476724 - 
Raadsvragen over 
gratis tampons en 
maandverband voor 
minima 
 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen van Lokaal Hengelo over gratis 
tampons en menstruatiemateriaal. 

De fractie van Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over gratis 
tampons en menstruatiemateriaal. Het college heeft deze beantwoord. 

Jacqueline 
Freriksen 

27-9-2022 
1 week niet 

openbaar 

B09 3472784 - Optierecht 
tot koop perceel grond 
aan de Wolfkaterweg 

Het college besluit: 
De optie-overeenkomst onder de voorwaarden en 
bepalingen zoals in de overeenkomst vermeld aan 
te gaan. 

Gemeente Hengelo onderzoekt samen met de dorpsraad Beckum de 
mogelijkheden om woningen te bouwen in en rondom Beckum. Dat is 
nodig voor de leefbaarheid in Beckum. Voor een van de locaties waar 
mogelijk woningen kunnen komen heeft de gemeente afspraken 
gemaakt met de grondeigenaar over de mogelijke koop. Deze 
afspraken worden vastgelegd in een optieovereenkomst.  
 

Gerard 
Gerrits 

27-9-2022 
1 week niet 

openbaar 

B10 3474904 - Optierecht 
tot koop van een 
perceel grond aan de 
Wolfkaterweg 

Het college besluit: 
De optie-overeenkomst onder de voorwaarden en 
bepalingen zoals in de overeenkomst aan te gaan. 

Gemeente Hengelo onderzoekt samen met de dorpsraad Beckum de 
mogelijkheden om woningen te bouwen in en rondom Beckum. Dat is 
nodig voor de leefbaarheid in Beckum. Voor een van de locaties waar 
mogelijk woningen kunnen komen heeft de gemeente afspraken 
gemaakt met de grondeigenaar over de mogelijke koop. Deze 
afspraken worden vastgelegd in een optieovereenkomst.  
 

Gerard 
Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 


