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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

10 januari 2023 
 

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

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

10-1-2023  B01 3498613 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Driehoek Laan Hart van 
Zuid-Boekeloseweg-
Ketelmakerij 

Het college besluit de gemeenteraad voor te 
stellen:  
1. Te verklaren dat de Crisis- en herstelwet van 
toepassing is; 
2. Het bestemmingsplan Driehoek Laan Hart van 
Zuid-Boekeloseweg-Ketelmakerij vast te stellen; 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. Het beeldkwaliteitplan Kanaalzone West vast te 
stellen; 
5. De welstandsnota te wijzigen; 
 

Het bestemmingsplan voorziet erin om op een perceel gelegen in de 
Driehoek Laan Hart van Zuid-Boekeloseweg-Ketelmakerij de realisatie 
van een bedrijfspand mogelijk te maken. Het plan laat diverse soorten 
bedrijvigheid toe. Het perceel sluit aan en maakt onderdeel uit van 
bedrijventerrein Twentekanaal. Voor het plangebied zijn ook 
beeldkwaliteitseisen (beeldkwaliteitplan Kanaalzone-West) gemaakt.  
Het beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan worden gelijktijdig ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 

Gerard 
Gerrits 

10-1-2023  B02 3527982 - College 
informeren over 
netcongestie 

Het college besluit: 
In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad 
over een bijeenkomst met Enexis en de RES 
Twente 
 

Het college biedt de raad aan om een bijeenkomst te organiseren 
samen met Enexis en de RES Twente over netcongestie in relatie met 
het totale energiesysteem. 

Claudio 
Bruggink 

10-1-2023  B03 3489174 - 1e wijziging 
Marktreglement 
gemeente Hengelo 
2019 betreffende de 
warenmarkt 

Het college besluit: 
De 1e wijziging van het Marktreglement gemeente 
Hengelo 2019 vast te stellen, voor wat betreft de 
volgende punten: 
a. aangewezen gebied voor de warenmarkt met 
bijbehorende tekening te wijzigen; 
b. de samenstelling marktcommissie te wijzigen in 
de juiste vorm en werkwijze; 
c. het onderdeel verboden handelingen aan te 
vullen. 
 

Op 29 oktober 2019 is het “Marktreglement gemeente Hengelo 2019” 
vastgesteld. Vanwege de herinrichting van het marktplein dient het 
Marktreglement gemeente Hengelo aangepast te worden, aangezien in 
deze beleidsregels het gebied is aangewezen waar de warenmarkt 
gehouden dient te worden. Gezien de nieuwe invulling van het 
marktplein is de opstelling van de warenmarkt daarop aangepast en 
dient hiervoor ook het aangewezen gebied hierop aan te sluiten. 
Tevens zijn er nog twee kleine ondergeschikte wijzigingen 
aangebracht in de beleidsregels. 

Gerard 
Gerrits 

10-1-2023  B06 3527280 - 
Management Letter en 
Boardletter 2022 PWC 

Het college besluit:  
1. Kennis te nemen van de Management Letter 
2022 van PWC. 
2. Kennis te nemen van de Boardletter 2022 van 
PWC. 
3. In te stemmen met de bestuurlijke reactie op de 
boardletter. 
4. De bestuurlijke reactie middels bijgesloten 
raadsbrief naar de raad te verzenden.  
 

De Management Letter is een belangrijke eerste beoordeling (interim-
controle) van de accountant (PWC) in het traject naar de beoordeling 
van de jaarstukken. Hierin wordt weergegeven hoe sterk de interne 
beheersing is van gemeente Hengelo. De bevindingen van de 
Management Letter worden met het College gedeeld en zijn op 15 
december door PWC toegelicht in aanwezigheid van de 
portefeuillehouder Financiën. De gemeenteraad wordt hierover 
geïnformeerd.  

Hanneke 
Steen-Klok 

20-12-2022 
1 week niet 

openbaar  

A04 3497496 - Huisvesting 
gemeentelijke 
kunstcollectie 

Het college besluit; 
1) In te stemmen met het aangaan van een 
overeenkomst van 10 jaar met VADA Archieven 
voor de opslag van een deel van de gemeentelijke 

De afgelopen jaren zijn er diverse stappen genomen in het kader van 
het Deltaplan gemeentelijke kunstcollectie. Het doel van het Deltaplan 
is het op orde brengen van de gemeentelijke kunstcollectie.  
Onderdeel daarvan is het zorgen voor een adequate opslag van de 

Marie-José 
Luttikholt 
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kunstcollectie. 
2) De overeenkomst met VADA daarvoor te 
ondertekenen en deze met bijgevoegde brief te 
retourneren. 
3) De incidentele lasten voor de verhuizing van de 
werken in 2022, a € 8.375 te dekken uit 
grootboeknummer 65306001/380809 
4) De structurele lasten voor de opslag van een 
deel van de gemeentelijke kunstcollectie met 
bijbehorende diensten, a € 15.000 vanaf 2023 te 
dekken uit 65306001/380809 
 
 

gemeentelijke kunstcollectie. 
Met dit besluit is adequate opslag van de gemeentelijke kunstcollectie 
voor de lange termijn geborgd.  

20-12-2022  
1 week niet 

openbaar 

B10 3488776 - Benoemen 
nieuwe leden 
commissie voor de 
bezwaarschriften 

1. De volgende personen met ingang van 1 januari 
2023 te benoemen als lid van de Algemene Kamer 
van de commissie voor de bezwaarschriften: 
- mevrouw A.J. IJsseldijk; 
- de heer A. te Hennepe; 

- mevrouw C.E.A.M. Jansen op de Haar - Wiersma. 
2. De volgende persoon met ingang van 1 januari 
2023 te benoemen als (plv.) voorzitter van de 
Algemene kamer van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
- mevrouw A.J. IJsseldijk. 
3. De volgende personen te benoemen als lid van 
de Kamer Jeugd en Zorg van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
- mevrouw N.J. Boers; 
- de heer J. Brands; 
- mevrouw C.E.A.M. Jansen op de Haar - Wiersma; 
- de heer P.J.G.A. Breur; 
- mevrouw M. de Jong. 

De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het college, de raad 
en de burgemeester over 
bezwaarschriften. Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit 
personen die geen deel uitmaken van 
of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de gemeente 

Hengelo. De commissie bestaat uit 15 
leden. Van een aantal leden is de maximale zittingstermijn afgelopen. 
Deze leden hebben onlangs eervol 
ontslag gekregen. Vanwege de continuïteit is het wenselijk om nieuwe 
leden te benoemen. 

Sander 
Schelberg 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 


