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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

20 december 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. 

20-12-2022  A01 3509562 - 
Uitvoeringsplan 
transformatie sociaal 
domein 

Het college besluit:  
1. Het uitvoeringsplan transformatie sociaal domein 
vast te stellen 
2. De gemeenteraad, Adviesraad Sociaal Domein 
en de Cliënten Minima en Wmo hierover te 
informeren 
3. Bij de start van de uitvoering, de inhoud steeds 
meer in gesprek met (en bij) onze partners te 
beleggen en de gemeentelijke regie zich meer op 
het proces te laten focussen. 

Op 26 oktober jl. heeft de gemeenteraad kennisgenomen van het 
'Transformatieplan, voor een toekomstbestendig sociaal domein voor 
Hengelo' en heeft ze de kaders van het transformatieplan vastgesteld. 
Het transformatieplan is voor het college de basis voor de dialoog met 
inwoners en partners. Een dialoog die leidt tot gedeelde 
uitgangspunten en een doorleefde visie op en vooral ook de verdere 
uitwerking van het sociaal domein in Hengelo. Om deze uitwerking 
goed te organiseren, heeft het college een uitvoeringsplan gemaakt. 
Een uitvoeringsplan waarin ze prioritering aanbrengt in de activiteiten 
die ze in 2023 op moet pakken. En waarin het college een proces 
uitlijnt voor de verdere concretisering van deze activiteiten. Deze 
concretisering kan alleen in gesprek met inwoners en partners. Vanuit 
onze regierol stuurt de gemeente op dit moment fors op de inhoud en 
planning van het transformatieplan. Met de start van de uitvoering zal 
de inhoud steeds meer in gesprek met en bij partners belegd worden 
en zal de regie van de gemeente zich meer op het proces focussen. 
Het college stuurt het uitvoeringsplan ter informatie naar de 

gemeenteraad, de Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad 
Minima en Wmo. 
 

Jacqueline 
Freriksen 

20-12-2022  A02 3498436 - Aanvraag 
subsidie 2023, 
Stichting Hengelo 
Promotie 

Het college besluit: 
In te stemmen met de subsidieverlening 2023 aan 
stichting Hengelo Promotie. 

Het college heeft ingestemd met de subsidieverlening 2023 aan 
Hengelo Promotie. De subsidie is bedoeld voor het promoten van 
Hengelo, en in het bijzonder het vrijetijdsaanbod, en het stimuleren en 
ondersteunen van evenementen in de stad. 
 

Gerard 
Gerrits 

20-12-2022  A05 3527658 - Besluit 
college en informatie 
aan raad over GGiD 

Het college besluit:  
1. Kennis te nemen van het voorstel voor het AB 
Samen Twente van 14 december 2022 over 
dekking afboeking GGiD en andere bijkomende 
kosten.  
2. Kennis te nemen van de onderzochte 
dekkingsscenario's. 
3. De kosten voor de gemeente ter grootte van 
154.663 euro in verband met het beeindigen van 
het project GGiD te betalen aan SamenTwente. 
4. De eenmalige kosten te verantwoorden in het 
rekeningresultaat 2022.  
5. De gemeenteraad te informeren met bijgaande 
brief.   
 
 

Het college informeert de raad over ontwikkelingen m.b.t. GGiD. Claudio 
Bruggink 
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20-12-2022  A07 3524198 - 
Informerende brief aan 
de raad inzake de 
motie beleid bij 
verkoop gemeentelijk 
vastgoed 

Het college besluit:  
1. Kennis te nemen van de voortgang van de motie 
“Beleid bij verkoop gemeentelijk vastgoed”  
2. In te stemmen met verzending van bijgaande 
brief aan de gemeenteraad 

In 2021 heeft de raad de motie “Beleid bij verkoop gemeentelijk 
vastgoed” aangenomen. Naar aanleiding van deze motie hebben er 
een tweetal politieke markten plaatsgevonden om samen met de raad 
inhoud en vorm te geven aan de motie. In de informerende brief aan 
de raad neemt het college de gemeenteraad mee in de ontwikkelingen 
rondom deze motie. 
 

Gerard 
Gerrits 

20-12-2022  A08 3530119 - Raadsbrief 
behouden 
monumenten en 
schuur Burenweg 70 
(Groene Wig) 
 

Het college besluit:  
In te stemmen met verzending van de bijgaande 
brief aan de gemeenteraad.  

In de politieke markt van 6 december jongstleden is toegezegd om 
nader toe te lichten op welke wijze geborgd is dat de boerderij in de 
Groene Wig, op bedrijventerrein De Veldkamp, behouden zal blijven. 
Door middel van bijgevoegde brief wordt dit toegelicht. 

Gerard 
Gerrits 

20-12-2022  B01 3527260 - Beleid 
risicomanagement en 
weerstandsvermogen 
2023-2027 

Het college besluit:  
1. In te stemmen met de geactualiseerde notitie 
Integraal risicomanagement 2023 - 2027; 
2. De notitie Integraal risicomanagement en 
weerstandsvermogen ter besluitvorming aan de 
raad voor te leggen.  
  

Het college besluit in te stemmen met de geactualiseerde notitie 
integraal risicomanagement 2023-2027 en deze ter besluitvorming 
voor te leggen aan de raad. Om doelstellingen van de gemeente te 
bereiken is het belangrijk om risico's bewust af te wegen ten opzichte 
van het doel. Het beleid bevat de kaders voor integraal 
risicomanagement  en het weerstandsvermogen van de gemeente 
Hengelo. 
 

Jacqueline 
Freriksen 

20-12-2022  B02 3504668 - 
Uitvoeringskrediet 
winkelcentrum Groot 
Driene 

Het college besluit:  
1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp van 
de herinrichting openbare ruimte winkelcentrum 
Groot Driene; 
2. Voor de realisatie van de eerste fase, zijnde de 
parkeerterreinen en het wandelgebied rondom het 
winkelcentrum, een uitvoeringskrediet te voteren 
van € 1.762.500 en deze te dekken uit de gelden 
die beschikbaar zijn gesteld in kadernota 2020-
2023. 
3. De raad te adviseren om in te stemmen met de 
ingrepen in de hoofdgroenstructuur. 
 

De nieuwe inrichting van de openbare ruimte zorgt voor een flinke 
verbetering van de verkeersveiligheid. Ook zorgt de nieuwe inrichting 
voor een gebruiksvriendelijker en toegankelijker openbaar gebied. Het 
geeft een kwaliteitsimpuls voor het winkelcentrum waardoor de 
leefbaarheid en het economisch functioneren van het winkelcentrum 
wordt verbeterd. Het winkelcentrum als goede wijkvoorziening blijft 
daardoor in stand.  
De kosten voor de herinrichting worden gedekt uit de in de Kadernota 
2020-2023 beschikbaar gestelde middelen. De herinrichting leidt per 
saldo tot een verbetering voor het groen. 

Hanneke 
Steen-Klok 

20-12-2022  B03 3520583 - Participatie 
zonneveld 
Boeldershoek 

Het college besluit: 
1. Instemmen met de kaders van het 
participatietraject voor de realisatie van zonneveld 
Boeldershoek en deze aan de gemeenteraad 
aanbieden om vast te stellen. 
2. De gemeenteraad voorstellen om de lijst met 
categorieën van gevallen waarvoor een verklaring 

van geen bedenkingen niet vereist is (vastgesteld 
door de raad op 10 november 2010) uit te breiden 
met de categorie: 
• bouw)projecten/activiteiten voor het realiseren 
van zonnevelden in de gebieden zoals aangegeven 
op de kaart behorende bij de lijst met categorieën 
van gevallen, mits voldaan wordt aan de 
omgevingsvisie ‘Hengeloos Buiten’ en het  
‘Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-

In de omgevingsvisie ‘Hengeloos Buiten’ en het omgevingsprogramma 
‘Nieuwe Energie 2021-2030’ zijn zoekgebieden opgenomen waar 
grootschalige zonnevelden zijn toegestaan.  Een van die locaties ligt 
ten noorden van Twence, tussen de Boekeloseveldweg, Boekeloseweg 
en Bruninksweg. De gemeente wil daar met Vattenfall en de 
Hengelose coöperatie Hengelo Energie het zonneveld Boeldershoek 
aanleggen.  

In het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie 2021-2025 Hengelo zijn 
randvoorwaarden voor zowel financiële- als procesparticipatie rond 
energieprojecten opgesteld. Binnen deze randvoorwaarden zijn voor 
het zonneveld Boeldershoek de kaders van het participatietraject 
opgesteld. De raad wordt gevraagd deze kaders vast te stellen waarna 
het participatietraject met inwoners en bedrijven in de ruime 
omgeving van het zonneveld gestart gaat worden. Ook wordt de raad 
gevraagd om te verklaren dat het college te zijner tijd de 
omgevingsvergunning kan afhandelen zonder opnieuw een besluit van 

Claudio 
Bruggink 
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2030’. 
3. De gemeenteraad voorstellen om artikel 8 
(Energievoorzieningen) van de ‘Regeling inzake het 
adviesrecht voor de gemeenteraad ten behoeve 
van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’ aan te 
passen: 
• (Bouw) projecten/activiteiten voor aanleg van 
nieuwe 
- Zonnevelden groter dan 50 m2, uitgezonderd de 
gebieden zoals aangegeven op de kaart behorende 
bij de regeling inzake het adviesrecht en mits 
voldaan wordt aan de omgevingsvisie ‘Hengeloos 
Buiten’ en het ‘Omgevingsprogramma Nieuwe 
Energie 2021-2030’. 
 

de raad te vragen. Hierdoor kan de procedure sneller doorlopen 
worden. 

20-12-2022  B04 3514262 - -
Collegebesluit 
Begrotingswijziging 

Omgevingsdienst 
Twente 2023 

Het college besluit: 
De gemeenteraad, middels bijgaande brief, te 
adviseren af te zien van het recht van zienswijze 

inzake de door de Omgevingsdienst Twente de 
ingediende begrotingswijziging 2023. 

De Omgevingsdienst Twente behandelt voor haar deelnemers de 
aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht 
(milieudeel en voor provincie ook het bouwdeel), toetst meldingen, 

houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 
De afgelopen periode is op gezamenlijk gekeken naar wat een reële 
begroting voor de OD Twente is voor 2023. De kosten nemen voor de 
toekomst structureel toe omdat er meer bedrijven zijn in Twente 
(13%) en omdat de landelijke handhavingsregels strikter worden 
toegepast. Het instemmen met de begroting draagt bij aan een 
robuuste en duurzame relatie en organisatie zodat er een wezenlijke 
bijdrage geleverd kan worden aan de maatschappelijke opgaves die 
voor ons liggen. 
 

Sander 
Schelberg 

20-12-2022  B05 3521793 - 
Grondprijzennotitie 
Gemeente Hengelo 
2023 

Het college besluit: 
1. De grondprijsnotitie Gemeente Hengelo 2023 
vast te stellen en per 1 januari 2023 in te laten 
gaan. 
2. De totale optieperiode te verlengen van 20 naar 
30 weken. Hierover de wettelijke rente in rekening 
te brengen. 
3. De m²-prijs voor kavels voor grondgebonden 
woning gelijk te houden met 2022. 
4. Kavel 2 in Meander Zuid van het plan Dalmeden 
binnen de bandbreedte in prijs te verlagen. 
5. Voordat Meander Noord in de verkoop komt, de 
m²-prijzen door uw college te laten vaststellen 
6. De bandbreedte van de m²-prijs voor 
bedrijventerreinen gelijk te houden met 2022 
7. Op bedrijventerreinen de mogelijkheid te 
creëren om bij kavels met hoogbouw de kavelprijs 
residueel te laten berekenen en op basis daarvan 
vast te stellen 
8. De raad door middel van bijgaande brief te 
informeren 

Jaarlijks worden uitgifteprijzen voor kavels voor ander andere 
bedrijven en woningen vastgesteld. Dat doen we in een 
grondprijzennotitie die wordt vastgesteld door het College van B&W.  
 
Gezien de huidige onzekere markt heeft het college, voor zowel de 
bedrijventerreinen als de particuliere woningbouwkavels, besloten om 
de bandbreedte van de m2-prijs gelijk te houden met 2022.  
  

Hanneke 
Steen-Klok 
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20-12-2022  B06 3525199 - Woondeal 
Twente 

Het college belsuit: 
1. In te stemmen met Woondeal Twente 
2. De Woondeal op 21 december te ondertekenen 

De minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft 
prestatieafspraken gemaakt met de provincies over de 
woningbouwopgave. Van de landelijke opgave van 900.000 woningen 
tot en met 2030, heeft Overijssel aangegeven in een bod aan de 
minister minimaal 42.300 woningen te bouwen. De uitwerking hiervan 
is gevat in de Woondeal voor West-Overijssel en voor Twente ‘Wonen 
met Kwaliteit’. Op 21 december worden deze ondertekend door de 
gemeenten, de provincie en het rijk. 
 

Gerard 
Gerrits 

20-12-2022  B07 3526159 - 
Toestemming verlenen 
aan Hengelo Promotie 
voor dotatie reserve 

Het college besluit: 
1. Activiteiten en evenementen in het kader van de 
80 jarige herdenking van de april-mei staking te 
willen versterken en faciliteren. 
2. In dit kader akkoord te gaan met het verzoek 
van Hengelo Promotie, om in totaal 80.000 euro uit 
het restant van de subsidiebeschikking 2021 toe te 
voegen aan hun reserve, met als doel deze 
middelen in te zetten voor het evenement april/mei 

staking in 2023.  
3. Hengelo Promotie via een brief te informeren 
over dit besluit, met daarbij de voorwaarden om 
deze 80.000 euro als volgt in te zetten: 
a. 40.000 euro komt ter beschikking voor het 
financieel ondersteunen van evenementen en 
activiteiten, die niet vallen binnen de bestaande 
(lokale) subsidiemogelijkheden/ financiële 
bijdragen, maar die wel een bijdrage leveren aan 
de gewenste positionering van Hengelo. Hengelo 
Promotie zal hiervoor een apart toetsingskader 
moeten ontwikkelen, in afstemming met de 
gemeente Hengelo.   
b. De overige 40.000 euro in te zetten ten behoeve 
van:  
• het ontwikkelen van een overkoepelende 
communicatie- en marketingcampagne, om de 
staking en deze activiteiten en evenementen 
onderling te verbinden en optimale bekendheid te 
geven. 
•  Het coördineren van de verschillende activiteiten 
en evenementen, in samenwerking met de lokale 
stichting april-meistaking Hengelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeente verleent Stichting Hengelo Promotie toestemming om de 
overgebleven subsidie uit 2021 te gebruiken voor het stimuleren en 
faciliteren van activiteiten en evenementen in het kader van de 80 
jarige herdenking van de april-mei staking in 2023.   

Gerard 
Gerrits 
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20-12-2022  B08 3521965 - Op 
onderdelen intrekken 
mandaat- en 
volmachtbesluit inkoop 
Jeugdhulp segment 
Ambulant 

Het college besluit: 
1. Voor de volgende deelsegmenten ambulante 
jeugdhulp niet mee te doen met de regionale 
inkoop:  
- Begeleiding Individueel - Basis en Intensief 
- Begeleiding Groep – Basis 
2. Het volmacht- en mandaatbesluit dat op 4 
oktober 2022 is verzonden naar de Organisatie 
voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) ten 
behoeve van de inkoop ambulante jeugdhulp, op 
deze deelsegmenten in te trekken 
3. OZJT hierover met bijgaande brief te 
informeren. 

De inkoop van de ambulante jeugdhulp valt niet onder de 
Gemeenschappelijke regeling SamenTwente. Om dit regionaal samen 
in te kopen per 1 januari 2025 heeft de gemeente Hengelo op 4 
oktober jl. een volmacht/mandaat verleent aan de Organisatie voor 
Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT). 
Omdat er in Hengelo de komende jaren nog ontwikkelingen gaan 
plaatsvinden in de eigen sociale basisinfrastructuur (inclusief de lichte 
vormen van ambulante jeugdhulp), was het lastig om in oktober 
volmondig ‘ja’ te zeggen tegen regionale inkoop van de jeugdhulp in 
het totale segment ‘ambulant’. Het is namelijk een heel breed 
segment. Daarom is de mogelijkheid geboden (een deel van) het 
mandaat en de volmacht in te trekken op het moment dat er meer 
duidelijkheid was over de verschillende onderdelen binnen de 
ambulante jeugdhulp. Die duidelijkheid is er nu. Daarom besluit het 
college om voor een deel van de ambulante jeugdhulp het mandaat en 
de volmacht weer in te trekken. 
 

Claudio 
Bruggink 

20-12-2022  B09 3524446 - Stand van 

zaken Beschermd 
Wonen (inclusief 
centrumregeling) 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het niet in laten gaan van de 
centrumregeling beschermd wonen in 2023  
maar vanaf het momenten dat de middelen 
beschermd wonen gedecentraliseerd worden. (Dat 
is naar verwachting in 2024) 
2. In te stemmen met het informeren van de 
gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief 
 

Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen 

toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. 
De acht gemeenten die behoren tot de centrumgemeente Enschede 
hebben besloten om in de toekomst samen te blijven werken op het 
gebied van beschermd wonen. In 2023 wordt gezamenlijk gewerkt 
aan de uitbreiding van plekken beschermd wonen, het opstellen van 
een plan van aanpak om de wachtlijst verder terug te dringen en een 
project ‘versterken onderling begrip’ om stigma tegen te gaan. 

Marie-José 

Luttikholt 

20-12-2022  B11 3515513 - 
Arbeidsmarkttoeslag 
Wijkracht en 
Humanitas Onder Dak 
2022 

Het college besluit: 
1. Door de gemeente Hengelo gesubsidieerde 
organisaties die geconfronteerd worden met hogere 
loonkosten door een arbeidsmarkttoeslag in 2022 
te compenseren. 
2. Wijkracht en Humanitas Onder Dak hiervoor een 
herziene subsidietoekenning 2022 te sturen.  
3. De financiële dekking hiervoor te halen uit de 
door het Rijk daarvoor beschikbaar gestelde 
middelen voor 2022 (december circulaire 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijkracht en Humanitas Onder Dak hebben de gemeente Hengelo 
verzocht om extra subsidie omdat ze geconfronteerd worden met 
extra loonkosten in 2022 vanwege een arbeidsmarkttoeslag. We gaan 
hiermee akkoord omdat we vanuit het Rijk hiervoor middelen hebben 
ontvangen via een Algemene Uitkering. 

Marie-José 
Luttikholt 
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20-12-2022  B12 3527220 - Indexeren 
bedragen bijzondere 
bijstand en individuele 
inkomenstoeslag 

Het college besluit:  
1. met ingang van 1 januari 2023 de bedragen 
individuele inkomenstoeslag te indexeren; 
2. hiervoor het indexatiecijfer van de Hengelose 
begroting te gebruiken (4,5%). 
3. met ingang van 1 januari 2023 de in artikel 31 
van de beleidsregels bijzondere bijstand genoemde 
kostensoorten te indexeren; 
4. hiervoor de gemiddelde consumentenprijsindex 
over het tijdvlak van 1 januari 2022 tot en met 
oktober 2022 te gebruiken (10,04%). 
5. de financiële gevolgen van € 88.665 van dit 
besluit mee te nemen in een verzamelwijziging van 
de begroting 2023. 
 

De hoogte van de bedragen aan individuele inkomenstoeslag en 
bijzondere bijstand worden jaarlijks aan de gestegen prijzen 
aangepast. Voor 2023 gebeurt dat voor de bedragen individuele 
inkomenstoeslag met een percentage van 4,5%. Voor pedicurekosten, 
bewassingskosten, tuinonderhoud, babyuitzet, communicatie en 
signalering, uitvaartkosten en de bedragen voor (complete) 
woninginrichting gebeurt dit met een percentage van 10,04%. 

Jacqueline 
Freriksen 

20-12-2022  B13 3518395 - SPV2030 
uitvoeringsprogramma 

het college besluit: 
De raad te informeren middels bijgesloten 
raadsbrief over het uitvoeringsprogramma 

2023/2024. 

Hengelo werkt verder aan de verbetering van de verkeersveiligheid 
voor haar inwoners en reizigers. Daarvoor is een 
uitvoeringsprogramma 2023/2024 opgesteld. Het college en raad 

worden geinformeerd welke projecten er in de komende 2 jaar 
starten.  
 

Hanneke 
Steen-Klok 

20-12-2022  B14 3517381 - 
Energietoeslag en 
studenten 

het college besluit 
1. de beleidsregels eenmalige energietoeslag 
gemeente Hengelo 2022, versie 3 vast te stellen 
2. De beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 
gemeente Hengelo, vastgesteld op 27 september 
2022 in te trekken 

Door de hoge energieprijzen zijn gemeenten gevraagd een 
energietoeslag te verstrekken voor inwoners met een laag inkomen. 
Studenten komen niet voor deze regeling in aanmerking. Een 
rechtbank heeft vastgesteld dat het niet klopt dat studenten niet voor 
deze regeling in aanmerking komen.  Daarom heeft het college nieuwe 
beleidsregels vastgesteld en komen studenten, als ze aan de andere 
voorwaarden voldoen, alsnog in aanmerking voor de energietoeslag. 
 

Jacqueline 
Freriksen 

20-12-2022  B15 3525611 - 
Informerende 
raadsbrief over 
beleidsregels 
studietoeslag gelden 
 

Het college besluit:  
de raadsvraag over de uitvoering van de 
studietoeslag te beantwoorden middels een 
informerende brief. 

Het college heeft een raadsvraag gekregen over de uitvoering van de 
studietoeslag. Het college heeft de vraag beantwoord met een 
informerende brief. 

Jacqueline 
Freriksen 

20-12-2022  B16 3526764 - 
Informerende brief 
Stand van Zaken – 
Deelmobiliteit & 
Regulering 
Deeltweewielers 

 

Het college besluit: 
de raad te informeren over Stand van Zaken – 
Deelmobiliteit & Regulering Deeltweewielers 
middels bijgesloten raadsbrief. 

Informerende brief aan de raad over de stand van zaken deelmobiliteit 
en regulering deeltweewielers.  

Hanneke 
Steen-Klok 

20-12-2022  B17 3516727 - 
Raadsvragen over 
Hengelose afvalbeleid 

Het college besluit: 
De raadsvragen van Pro Hengelo over het 
Hengelose afvalbeleid beantwoorden middels 
bijgevoegde concept antwoordbrief.  
 
 
 
 

De fractie van Pro Hengelo heeft raadsvragen gesteld over het 
Hengelose afvalbeleid. Deze zijn door het college beantwoord. 

Jacqueline 
Freriksen 
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20-12-2022  B18 3520420 - 
Raadsvragen over 
uitbuiting en 
verwaarloosde blinde 
Hengelose vrouw door 
drugsverslaafde 
vriendin 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de PVV over uitbuiting en 
verwaarloosde blinde Hengelose vrouw door 
drugsverslaafde vriendin, per brief te 
beantwoorden. 

Het college heeft de raadsvragen van de PVV over uitbuiting en 
verwaarloosde blinde Hengelose vrouw door drugsverslaafde vriendin, 
per brief beantwoord. 

 

20-12-2022  B19 3518885 - 
Raadsvragen over 
robuust 
rechtsbescherming/soci
ale raadslieden 

Het college besluit: 
Met bijgevoegde brief antwoord geven op de door 
de fractie van GroenLinks gestelde raadsvragen 
over de inzet van de Rijksmiddelen voor Robuuste 
Rechtsbescherming. 
 

Met bijgevoegde brief geeft het college antwoord op de door de fractie 
van GroenLinks gestelde raadsvragen over de inzet van de 
Rijksmiddelen voor Robuuste Rechtsbescherming. 

Jacqueline 
Freriksen 

20-12-2022  B20 3526619 - 
Raadsvragen over 
aangaande vergunning 
NX filtration in Hengelo 

Het college besluit:  
1. In te stemmen met de beantwoording van de 
vragen van SP over de grondwateronttrekking ten 
behoeve van NX Filtration.  
2. Bijgevoegde brief te verzenden. 

Door de SP zijn vragen gesteld over de grondwateronttrekking ten 
behoeve van de vestiging van het bedrijf NX Filtration. Gevraagd 
wordt of het Waterschap Vechtstromen en Vitens betrokken zijn 
geweest,  
Ook worden er vragen gesteld over wat het college vindt van de daling 
van het grondwaterpeil en het bijwateren van de bomen.  
Daarnaast wil de SP weten wat het college heeft bewogen om richting 
de provincie positief te adviseren hierin en worden er vragen gesteld 
over de monitoring van het grondwaterpleil.   
 

 

13-12-2022  
1 week niet 

openbaar 

A01 3514966 – 
Vaststellingsovereen-
komst Paul 
Krugerstraat 49 

Het college besluit: 
1. de vaststellingsovereenkomst met Nijhuis Bouw 
B.V., Explorius B.V. en Geertrudo B.V. aan te gaan. 
2. de koopovereenkomst met Geertrudo BV aan te 
gaan, ter  uitvoering waarvan Geertrudo het 
voormalig schoolgebouw aan de Paul Krugerstraat 
49 aan de gemeente teruglevert.  
3. de afwaardering € 297.100 tussen de 
aankoopsom en de directe opbrengstwaarde te 
verrekenen met de reserve vastgoedbedrijf. 
4. de raad over de boekhoudkundige gevolgen van 
deze transactie te informeren door middel van 
bijgaande brief. 

In 2019 heeft de gemeente het voormalige schoolgebouw van het 
Ichtuscollege aan de Paul Krugerstraat 49 gegund aan Explorius 
Vastgoedontwikkeling B.V. uit Rijssen.  dat gebeurde via een 
mededingingsprocedure. Explorius presenteerde het plan om het 
voormalig schoolgebouw te verbouwen om er uitsluitend 
onzelfstandige wooneenheden voor verpleeghuiszorg, bestemd voor 
bewoners met een zwaardere zorgvraag, in te kunnen vestigen. In juli 
2020 vond de eigendomsoverdracht plaats. 
Explorius deelde ons afgelopen voorjaar mee dat het concept met 
uitsluitend onzelfstandige wooneenheden, zoals omschreven in het 
gegunde plan, niet haalbaar was.  Explorius diende op 14 juli 2023 
een alternatief plan in, dat voorzag in 32 onzelfstandige 
wooneenheden voor bewoners met een 24/7 zorgvraag en 13 
zelfstandige wooneenheden voor bewoners met een lichtere 
zorgvraag. Dit plan is door ons getoetst.  
Wij kwamen tot de conclusie dat de 13 zelfstandige wooneenheden 
niet pasten binnen de kaders van de mededingingsprocedure, waarin 
de bestemming wonen wordt uitgesloten. Wij konden helaas geen 
goedkeuring geven aan het nieuwe plan.  
Dit betekende het einde van het project. Partijen zijn met elkaar in 
overleg getreden over de afwikkeling van de verkoop. Dit heeft geleid 
tot een vaststellingsovereenkomst en een overeenkomst tot terugkoop 
van het object.   
 

 
 

Gerard 
Gerrits 
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13-12-2022  
1 week niet 

openbaar 

A03 3514884 - 
Onderbouwing 
voorziening SchouwArt 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het verzoek van de stichting 
SchouwArt voor het vormen van een voorziening 
voor tentoonstellingen in 2023 en 2024 
2. Stichting SchouwArt te informeren over dit 
besluit middels bijgevoegde brief. 

Stichting SchouwArt is op 22 juni 2022 uit vier partijen gekozen om 
invulling te geven aan de wens van het college voor een kunstpodium 
op een prominente locatie in de binnenstad. 
Na de daadwerkelijke subsidieverlening in juli van dit jaar heeft 
SchouwArt een start kunnen maken met haar activiteiten. 
 
Na het optuigen van een organisatiestructuur hebben zij in oktober 
hun eerste tentoonstellingen georganiseerd. Doorlopend zijn er dit 
jaar een tiental tentoonstellingen te zien geweest.  
 
Stichting SchouwArt heeft een jaarbudget aan subsidie ontvangen, 
echter heeft zij halverwege dit jaar pas een start kunnen maken met 
haar kernactiviteit, het organiseren van tentoonstellingen.  De 
resterende middelen zijn al wel gereserveerd voor aanstaande 
activiteiten in 2023/2024. Dit voorstel bepleit het vormen van een 
voorziening op de begroting om het budget van 2022 van de 
genoemde middelen hiervoor in te zetten. 

Marie-José 
Luttikholt 

13-12-2022 
1 week niet 

openbaar  

B07 3521490 - Aanvraag 

Oyfo in het kader van 
de Specifieke Uitkering 
Impuls Jongerencultuur 
2022 
(Studio15Hengelo) 

Het college besluit: 

1. Oyfo een subsidie toe te kennen van € 310.000 
voor de uitvoering van het project Studio 15 
Talenthouse (Impuls Jongerencultuur) 2022 -2023 
2. Oyfo op te dragen te onderzoeken in hoeverre 
deze éénmalige subsidie structureel kan worden 
gemaakt, zodat borging en continuïteit van dit 
initiatief wordt gewaarborgd 
3. Dit bedrag ten laste te brengen van het door het 
Rijk toegekende Impulsbudget Jongerencultuur 
2022 
4. Oyfo van dit besluit op de hoogte te brengen 
met bijgevoegde beschikking 

Naar aanleiding van de brief Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, 

vernieuwing en groei (Kamerstuk 32820, nr. 467) heeft het Rijk aan 
gemeente Hengelo een Specifieke Uitkering toegekend van € 310.000 
onder de naam Impuls Jongerencultuur 2022. Deze tijdelijke, extra 
impuls stimuleert activiteiten en vormen van eigentijdse 
cultuurbeoefening door jongeren.  
Op 5 december 2022 heeft Oyfo een aanvraag ingediend met 
betrekking tot deze Specifieke Uitkering. Met deze middelen wil Oyfo 
(als penvoerder) uitvoering geven aan het project Studio 15 
Talenthouse Hengelo (Impuls Jongerencultuur) 2022-2023. Dit project 
is een gelijkwaardige samenwerking tussen Oyfo, Metropool en 
Wijkracht. Kaliber Kunstenschool wordt hierbij betrokken, als 
initiatiefnemer van het oorspronkelijke concept. 
Op basis van het ingediende projectplan kent het college van b&w een 
subsidie van € 310.000,- toe aan Oyfo voor de opzet en uitvoering van 
Studio 15 Talenthouse in Hengelo voor de jaren 2022-2023.  
 

Marie-José 

Luttikholt 

13-12-2022 
1 week niet 

openbaar  

B10 3524943 - Brief aan 
minister Kuipers over 
werkdruk huisartsen in 
regio Twente 

Het college besluit: 
1. Instemmen met gezamenlijk regionaal initiatief 
om aandacht te vragen voor hoge werkdruk 
huisartsen in Twente bij minister Kuipers van VWS.  
2.  Wethouder M. Luttikholt machtigen om namens 
het college de brief te ondertekenen. 
3. Brief met tekenblad opsturen naar ministerie 
van VWS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twentse gemeenten vragen aandacht bij minister Kuipers voor hoge 
werkdruk van huisartsen in deze regio.  

Marie-José 
Luttikholt 
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6-12-2022 
1 week niet 

openbaar  

B02 3506219 - Tarieven 
Huishoudelijke 
Ondersteuning 2023 

Het college besluit: 
1. De tarieven HO per 1 januari 2023 op grond van 
de Wmo 2015, de AMvB reële prijs en de 
afgesloten contracten, vast te stellen op:  
a. € 32,22 per uur (HO basis zonder regie); 
b. € 35,04 per uur (HO met regie); 
2. Gecontracteerde aanbieders hierover na 14 
December, na afstemming met gemeenten in de 
regio, te informeren. 
 

N.B. Pas na 14 December 22 
 
Het college stelt de tarieven voor de Huishoudelijke Ondersteuning 
voor 2023 vast.  

Marie-José 
Luttikholt 

20-09-2022 
Vanaf 20 

december 

2022 

openbaar 

B04 3451902 - Europese 
aanbesteding 
doelgroepenvervoer 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het koersdocument 
regionale aanbesteding doelgroepenvervoer; 
2. Om met 10 Twentse gemeenten de inkoop voor 
het leveren van doelgroepenvervoer via een 
Europese aanbesteding uit te zetten in de markt; 
3. De gemeente Oldenzaal aan te wijzen als 
aanbestedende dienst voor deze aanbesteding; 

4. De gemeente Oldenzaal volmacht te verlenen 
voor het laten uitvoeren van de 
aanbestedingsprocedure. Hiertoe de bijgevoegde 
Volmacht Europese openbare aanbesteding 
doelgroepenvervoer 2022 vast te stellen en te 
ondertekenen. 
 

De gemeente heeft contracten voor de verschillende vormen van 
vervoer. Doel is om inwoners die niet zelf in hun vervoersbehoefte 
kunnen voorzien een oplossing aan te bieden. Gemeenten hebben de 
visie op vervoer Samen op weg. Twentse visie op vervoer onder 
gemeentelijke verantwoordelijkheid in 2015 vast gelegd. Het 
koersdocument is een nadere uitwerking van deze visie ten behoeve 
van de Europese aanbesteding. 

Marie-José 
Luttikholt 

6-12-2022  
1 week niet 

openbaar 

B09 3518224 - Aanpassing 
aanbesteding 
doelgroepenvervoer 

Het college besluit:  
1. In te stemmen met de wijzigingen in het 
vastgestelde koersdocument regionale Europese 
aanbesteding doelgroepenvervoer.  
2. In te stemmen met de verlenging van het 
huidige contract maatwerkvervoer en de huidige 
raamovereenkomst vervoer naar de verder 
weggelegen locaties, met 1 maand, tot 1 augustus 
2023, onder dezelfde voorwaarden en tarieven. 
3. De overeenkomst met betrekking tot het 
callcenter (regiotaxi) te verlengen met 1 maand, 
tot 1 augustus 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar aanleiding van de marktconsultaties zijn een aantal eisen ten 
aanzien van de aanbesteding van het maatwerkvervoer aangepast. 
Deze wijzigingen worden onder embargo door het college vastgesteld.  

Marie-José 
Luttikholt 
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8-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

B08 3495019 - 
Raadsvragen over 
Twence, bron van 
warmte in barre tijden? 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van LokaalHengelo over Twence te 
beantwoorden middels bijgevoegde concept 
antwoordbrief.  

De fractie van Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over Twence. 
Deze zijn door het college beantwoord.  

Jacqueline 
Freriksen 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 


