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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

29 november 2022 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Freriksen, Gerrits, Steen, Luttikholt, Bruggink (wethouders),  
Eshuis (gemeentesecretaris), Boerrigter (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

29-11-2022  A02 3518854 - 
Informerende brief aan 
de raad actualisatie 
toegangsbeleid 
 

Het college besluit: 
De informerende brief aan de gemeenteraad over 
de actualisatie van het toegangsbeleid binnenstad 
vast te stellen.  

Het College van Ben en W heeft op 22 november ingestemd met het 
advies over de actualisatie van het toegangsbeleid van de binnenstad. 
In het vervolg proces wil het college graag het gesprek aangaan met 
de gemeenteraad over verdere uitwerking.  

Hanneke 
Steen-Klok 

29-11-2022  B01 3495890 - 4e 
verzamelwijziging 
beleidsbegroting 2022-
2025 

1. Het college besluit de raad voor te stellen: De 4e 
verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2022 
vast te stellen. 

De 4e wijziging is een verzameling met voorstellen met financiële 
gevolgen voor de programma’s van de Beleidsbegroting 2022 en 
collegebesluiten welke niet via een afzonderlijk raadsvoorstel zijn 
voorgelegd. Dit besluit is nodig om budgetten beschikbaar te stellen 

en de uitgaven aan de rechtmatigheid te kunnen toetsen. 

Hanneke 
Steen-Klok 

29-11-2022  B02 3504047 - 1e 
Verzamelwijziging 
Beleidsbegroting 2023-
2026 
 

Het college besluit de raad voor te stellen:  
De 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2023-2026 
vast te stellen. 

Het Rijk vindt het van belang om goede data van het sociaal domein 
te hebben. De informatie die ze ontvingen was niet gedetailleerd 
genoeg. Hiervoor is er een nieuwe verdeling in taakvelden ingericht, 
met deze wijziging komen wij hieraan tegemoet. 

Hanneke 
Steen-Klok 

29-11-2022  B04 3498882 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Beckumerstraat 3 en 
Willem de Clercqstraat 
55 

Het college besluit:  
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Beckumerstraat 3 en Willem de 
Clercqstraat 55 (met identificatienummer: 
NL.IMR0.0164.BP0160-0201); 
2. in te stemmen met de behandeling van de 
vooroverlegreacties, zoals verwoord in het ‘Verslag 
vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan 
Beckumerstraat 3 en Willem de Clercqstraat 55; 
3. dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft 
te worden; 
4. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
5. het ontwerp bestemmingsplan Beckumerstraat 3 
en Willem de Clercqstraat 55 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage te leggen. 

Op het perceel Beckumerstraat 3 was voorheen Machinefabriek Vos 
gevestigd. Het bedrijfsperceel, dat ook doorloopt op het perceel 
Willem de Clercqstraat 55, is enkele jaren geleden aangekocht door de 
gemeente met als doel het creëren van meer ruimtelijke kwaliteit en 
een betere woon- en leefsituatie in de wijk. Na aankoop is de 
machinefabriek verplaatst naar een locatie op het bedrijventerrein in 
Hengelo.  
De herontwikkeling waarvoor dit bestemmingsplan het juridisch-
planologisch kader biedt, bestaat uit het mogelijk maken van 
woonfunctie (eventueel gecombineerd kan worden met lichte 
bedrijvigheid in de vorm van een bedrijf aan huis) op het perceel 
Beckumerstraat 3 en de realisatie van een vrijstaande woning op het 
perceel Willem de Clercqstraat 55. Daarnaast is tevens het perceel 
Beckumerstraat 5 meegenomen in het plangebied. Dit omdat op het 
achterste deel van dit perceel nog sprake is van een 
bedrijfsbestemming, met dit bestemmingsplan wordt deze 
bestemming gewijzigd in de bestemming 'Wonen'. Deze bestemming 
sluit ook aan bij het huidige feitelijke gebruik. 
 

Gerard 
Gerrits 

29-11-2022  B05 3511314 - 
Aankondiging wijziging 
Wgr e.a. 
 

Het college besluit: 
In te stemmen met bijgaande brief aan de raad.  

Met bijgaande brief wordt de raad over twee onderwerpen 
geïnformeerd: de nota verbonden partijen en de wijzigingen van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. De huidige nota verbonden 
partijen dateert uit 2013 en is aan actualisering toe. De raad heeft die 
nota indertijd vastgesteld. De raad wordt nu geïnformeerd dat de raad 
bij die actualisering zal worden betrokken. De Wet 
gemeenschappelijke regelingen in per 1 juli jl. gewijzigd. Zoals het er 

Gerard 
Gerrits 
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nu naar uitziet worden alle regelingen waaraan de gemeente 
deelneemt aangepast. Dit betekent dat de raad in het najaar van 2023 
en in het voorjaar van 2024 hierbij zal worden betrokken 
 

29-11-2022  B06 3505302 - Verlengen 
Convenant Horizontaal 
Toezicht met de 
Belastingdienst 

Het college besluit:  
In te stemmen met het verlengen van het 
convenant Horizontaal Toezicht tussen gemeente 
Hengelo en de Belastingdienst met een periode van 
drie jaren met ingang van 1 januari 2023.  

Het Convenant Horizontaal is een afspraak tussen de Belastingdienst 
en de gemeente Hengelo. Net zoals iedere organisatie heeft een 
gemeente zich te houden aan belastingwetten en -regels.  
De afspraak gaat over de manier waarop de Belastingdienst toezicht 
houdt op de gemeente bij het naleven van deze belastingregels.  
Het convenant heeft niet te maken met door de gemeente opgelegde 
lokale belastingen.  
 

Hanneke 
Steen-Klok 

29-11-2022  B09 3509502 - Verkoop van 
het pand Sabina 
Klinkhamerweg 20 te 
Hengelo 

Het college besluit: 
1. tot verkoop van het pand Sabina  
Klinkhamerweg 20 met bijbehorende grond onder 
de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in 
de verkoopovereenkomst. 
2. Het verkoopresultaat te verrekenen met de 
reserve vastgoedbedrijf. 
3. De begroting via de 4e verzamelwijziging aan te 
passen. 
 

Een eerder door gemeente aangekocht pand met bijbehorend perceel 
grond is verkocht. Een deel van het aangekochte perceel was 
benodigd voor de realisering van het Gezondheidspark.. Van het pand 
is de woonbestemming gewijzigd in bestemming "maatschappelijk" en 
het pand is via een makelaar te koop aangeboden.  

Gerard 
Gerrits 

29-11-2022  B10 3508113 - Brief aan 
raad motie 
erfgoedcommissie 
bestemmingsplan 
Dikkers 

Het college besluit:  
1. Kennis te nemen van de voortgang van de motie 
erfgoed bestemmingsplan Dikkers 
2. In te stemmen met verzending van bijgaande 
brief aan de gemeenteraad 

Op 27 oktober 2021 is het bestemmingsplan “Dikkersterrein” 
vastgesteld door de gemeenteraad. Gelijktijdig is er een motie 
aangenomen over het nader onderzoeken van de mogelijkheden tot 
behoud van industrieel erfgoed in het gebied. Hierbij is met name 
geformuleerd dat er voorafgaand aan sloop dient te worden 
onderzocht welk erfgoed er maximaal kan worden ingepast in de 
planontwikkeling. 
Voor het noordelijke deel van het plangebied is dit in een gezamenlijk 
proces tussen ontwikkelaar, gemeente, erfgoedcommissie en 
supervisieteam HvZ onderzocht en naar tevredenheid alle 
deelnemende partijen afgerond. De ontwikkelaar wil graag op korte 
termijn overgaan tot sloop van de hallen in het noordelijk deel, dus is 
het van belang de gemeenteraad nu te informeren over de stand van 
zaken en de bereikte overeenstemming. 
 

Gerard 
Gerrits 

29-11-2022  B11 3515584 - 
Informerende brief aan 
de Raad over 
zonnepanelen 

Boekelosebrug. 

Het college besluit:  
1. kennis te nemen van het rapport over de 
zonnepanelen Boekelosebrug 
2. de raad te informeren over de zonnepanelen op 

de Boekelosebrug met de bijgevoegde brief. 

Een aantal zonnepanelen op de Boekelosebrug ligt los en produceren 
minder stroom.  Er is geprobeerd de panelen te repareren en opnieuw 
vast te leggen. 
Dit is helaas niet gelukt. De zonnepanelen waren één van de 

innovaties bij de bouw van de brug samen met de constructie en de 
toegepaste coating. 
Er wordt gekeken naar een alternatieve manier om duurzame energie 
op te wekken. De lampjes blijven branden omdat ze aangesloten zijn 
op het elektriciteitsnet. 
 
 
 
 

Hanneke 
Steen-Klok 
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29-11-2022  B12 3516043 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake 
meerjarenbeleidsplan 
politie Oost-Nederland 
 

De burgemeester besluit:  
De brief aan de gemeenteraad te zenden.  

Alvorens de jaarschijf 2023 van het meerjarenbeleidsplan politie Oost-
Nederland kan worden vastgesteld, dient de gemeenteraad door de 
burgemeester te worden gehoord (art 38b Politiewet). 

Sander 
Schelberg 

29-11-2022  B13 3503087 - 
Raadsvragen over 
Noaberschap 

De raadsvragen van de PVV over Noaberschap met 
bijgevoegde brief beantwoorden. 

De PVV wil weten of het college vindt dat je mensen in nood moet 
helpen. Het college deelt de mening dat je hen moet helpen. Daarom 
laat het college giften tot een bedrag van 1200  euro per jaar vrij. Als 
iemand een tas met boodschappen of kelding krijgt, heeft dit geen 
gevolgen voor de uitkering en korten we dat dus niet.  
 

Jacqueline 
Freriksen 

29-11-2022  B14 3497909 - Mandaat 
Twence voor Contract 
Oud Papier 2023- 2026 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de verlenging van de 
overeenkomst met Remondis en de extra kosten 
voor de inzameling van oud papier en karton zijnde 
€ 9,85 per ton.  
2. Twence volmacht te verlenen om het contract 
voor de inzameling van oud papier en karton met 
Remondis met twee jaar te verlengen tot 1 januari 
2025 en tevens de intentie uit te spreken om na 2 
jaar nog 2 jaar te verlengen (tot 1 januari 2027).  
 

Het besluit om een mandaat aan Twence te verstrekken voor de 
verlenging van het contract met betrekking tot de verwerking van oud 
papier en karton.  

Jacqueline 
Freriksen 

29-11-2022  B15 3518522 - Eerste 
afvalmonitor 2022 

De 1e afvalmonitor 2022 en de jaarrapportage 
Twente Milieu 2021 aan de raad aanbieden.  

Met de raad is afgesproken dat tweemaal per jaar een afvalmonitor 
met cijfermatige informatie met betrekking tot de inzameling en 
verwerking van afval in Hengelo wordt opgesteld. Onderdeel van deze 
eerste monitor is de tevens de jaarrapportage van Twente Milieu over 
2021. Begin 2023 volgt de tweede monitor met cijfers over geheel 
2022. 

Jacqueline 
Freriksen 

22-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

A01 3513747 - Vaststellen 
mobiliteitsplan en ter 
inzagelegging 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het concept-Mobiliteitsplan 
2040 ‘Heel Hengelo in beweging’; 
2. Het concept-Mobiliteitsplan ter inzage te leggen 
gedurende de periode 30 november 2022 tot en 
met 18 januari 2023; 
3. De gemeenteraad te informeren middels 
bijgevoegde brief. 
 
 

Het College van Ben en W heeft besloten het mobiliteitsplan 2040 
‘Heel Hengelo in Beweging’ vanaf 30 november tot en met 18 januari 
gedurende zeven weken ter inzage voor te leggen voor zienswijzen. 
 
Het nieuwe mobiliteitsplan sluit aan bij de ontwikkelingen en ambities 
van Hengelo. Maar ook is rekening gehouden met technologische 
ontwikkelingen die we op ons af zien komen. Zo zijn de ambities en 
doelstellingen concreter gemaakt en zijn keuzes gemaakt over hoe het 
mobiliteitsnetwerk zich zou moeten ontwikkelen. Verder is een 
uitvoeringsagenda opgesteld, waarin is aangegeven welke 
maatregelen en programma’s de komende jaren uitgevoerd worden. 
 

Hanneke 
Steen-Klok 

22-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

A02 3483443 - Actualisatie 
toegangsbeleid 
binnenstad 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het Advies actualisatie 
toegangsbeleid binnenstad; 
2. In te stemmen met de verdere uitwerking en 
aanpassingen van het toegangsbeleid binnenstad; 
3. In te stemmen met de uitwerking van de 
implementatie nieuw toegangscontrolesysteem met 
camera’s. 
 

We hebben in ons huidige beleid beschreven dat we een autovrije 
binnenstad wensen en dat alleen autoverkeer met een ontheffing de 
binnenstad mag betreden. In de praktijk blijkt dat er veel verkeer in 
de binnenstad rijdt die hier niet hoort te rijden. Bezoekers, bewoners 
en ondernemers hebben hier hinder van. Door het toegangsbeleid en 
het toegangssysteem te actualiseren kunnen we de leefbaarheid en 
verkeersveiligheid vergroten. 

Hanneke 
Steen-Klok 
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22-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

A03 3516140 - 
Voorbereiding politieke 
markt IHP Onderwijs - 
de scenario's 
 
 

Instemmen met de brief aan de raad over en de 
presentatie voor de politieke markt van 6 
december 2022. 

Op 6 december 2022 wordt een beeldvormende politieke markt 
georganiseerd over het nog op te stellen  Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs. Ter voorbereiding hierop stuur het college de raad een 
brief met presentatie. 
 

Claudio 
Bruggink 

22-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

B08 3502903 - 
Raadsvragen over 
toename van treinen 
met gevaarlijke stoffen 
in Oost-Nederland 

Het college besluit met bijgaande brief:  
1. de raadsvragen te beantwoorden 
2. de raad te informeren over ontwikkelingen rond 
het spoorgoederenvervoer 
3. te reageren op de motie ‘Noordtak Betuweroute’ 
(3379779) 
 
 
 
 
 

De PvdA-fractie in de gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld 
over de verwachte toename van vervoer van gevaarlijke stoffen door 
Hengelo. In een brief geeft het college antwoorden op deze vragen en 
informeert de gemeenteraad over ontwikkelingen rond het 
goederenvervoer over het spoor door Overijssel. 

Hanneke 
Steen-Klok 

22-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3470006 - Bezwaar 
tegen besluit afwijzing 
handhavingsverzoek 
Asfaltcentrale Twente 
BV mbt naleving 
Activiteitenbesluit 

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

Bezwaarde is het niet eens met het afwijzen van een 
handhavingsverzoek met betrekking tot de Asfaltcentrale Twente. Bij 
de laatst uitgevoerde metingen zijn er geen overschrijdingen van de 
emmissiegrenswaarden vastgesteld. Verder is er een vermijdings- en 
reductieprogramma opgesteld, zodat er naar het oordeel van de 
commissie voor de bezwaarschriften op dit moment geen 
overtredingen zijn waartegen handhavend opgetreden kan worden. De 
commissie heeft dan ook geadviseerd het bezwaar ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. Het college heeft 
conform dit advies besloten. 
 

Sander 
Schelberg 

22-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3469274 - Bezwaar 
tegen het 
verkeerbesluit twee 
parkeerplaatsen 
elektrische voertuigen 
Aaltje Noordewierstraat 

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

Bezwaarmaker is het niet eens met een verkeersbesluit waarmee 
openbare parkeerplaatsen worden 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gerard 
Gerrits 
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22-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3437408 - Bezwaar 
tegen de beslissing op 
Wob-verzoek mbt alle 
correspondentie en 
communicatie met 
advocaten in relatie tot 
Aveleijn Toermalijn 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften: 
- gegrond te verklaren; 
- het bestreden besluit in te trekken en alsnog te 
besluiten de inmiddels feitelijk al verstrekte 
stukken openbaar te maken met uitzondering van 
de daarin opgenomen persoonsgegevens; 
- de nader gemaakte zoekslag en de daarin 
gegeven nadere motivering te verbinden aan de 
beslissing op bezwaar; 
- bezwaarde een proceskotenvergoeding toe te 
kennen ter hoogte van 2 procespunten conform het 
Besluit proceskosten bestuursrecht. 
 

Bezwaarmaker is het niet eens met de weigering van zijn verzoek op 
grond van de Wet open overheid. De commissie voor de 
bezwaarschriften stelt vast dat in bezwaar alsnog stukken zijn 
verstrekt, zodat het bezwaar reeds om die reden gegrond moet 
worden verklaard. De commissie adviseert verder de in bezwaar 
uitgevoerde nadere zoekslag en de uitkomsten daarvan te verbinden 
aan de beslissing op bezwaar. Ten slotte adviseert de commissie om 
bezwaarmaker een proceskostenvergoeding toe te kennen. Het college 
heeft conform dit advies besloten. 

Sander 
Schelberg 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 

 
 


