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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

17 januari 2023 
 

 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. 

17-1-2023  A01 3518593 - Duurzaam 
Hengelo. Koers richting 
2050 

Het college besluit de gemeenteraad voor te 
stellen: 
Het visiedocument ‘Duurzaam Hengelo. Koers 
richting 2050’ vast te stellen en als inbreng mee te 
nemen in de Omgevingsvisie. 

Het college stelt de gemeenteraad voor om het visiedocument 
'Duurzaam Hengelo. Koers richting 2050' als leidraad te gebruiken 
naar een Duurzaam Hengelo. Hierbij spelen zes thema's een 
belangrijke rol. Deze vind je terug in het Hengelose Achtje. Het achtje 
als kringloop dat het oneindigheidsteken vormt. Dit document vormt 
de paraplu en geeft ons richting om samen als stad te groeien naar 
een duurzaam Hengelo. 
 

Claudio 
Bruggink 

17-1-2023  A03 3537309 - Informatie 

over het programma 
Twente Bloeit 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het programma Twente 
Bloeit;  
2. Wethouder Bruggink aan te wijzen als 
bestuurlijk aanspreekpunt voor dit programma. 

De veertien Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen, 

Landschap Overijssel en provincie Overijssel werken samen aan een 
gebiedsgerichte aanpak voor groenblauwe dooradering die de 
basiskwaliteit natuur versterkt. Twente bloeit is een initiatief van de 
werkgroep biodiversiteit van Groene Metropool Twente samen met de 
gemeenten uit Noordoost-Twente. Vanuit het programma Twente 
Bloeit streeft men  ernaar om in Twente een basiskwaliteit natuur met 
een grotere en betere biodiversiteit in een gezonde leefomgeving te 
verkrijgen.  
 

Gerard 

Gerrits 

17-1-2023  B01 3518696 - 
Mandaatbesluit: 
aanpassen 
bevoegdhedenoverzicht
en c.a. 

Het college besluit: 
1. De gewijzigde bevoegdhedenoverzichten 
Algemeen, Bedrijfsvoering, Fysiek en Sociaal vast 
te stellen; 
2. Kennis te nemen van de vervangingsregeling per 
1 januari 2023.   

Door de gemeente worden vele bevoegdheden uitgeoefend op grond 
van wettelijke regelingen. Deze bevoegdheden zijn in de regel 
toegekend aan het College van B&W. Omdat het in de praktijk 
ondoenlijk is – gelet op het aantal uit te oefenen bevoegdheden en de 
frequentie hiervan – deze bevoegdheden daadwerkelijk door het 
College van B&W te laten uit oefenen kan het College besluiten deze 
bevoegdheden te laten uitoefenen door ambtenaren. Dit wordt 
geregeld in een mandaatbesluit. De uitoefening van de bevoegdheden 
gebeurt dan in naam van het College. De lijsten worden periodiek 
geactualiseerd met het oog actualiteit, doelmatigheid en efficiëntie. 
Redenen voor wijziging kunnen zijn gelegen in verandering van beleid, 
organisatie, landelijke en plaatselijke regelgeving.  
 

Sander 
Schelberg 

17-1-2023  B02 3538608 - Beëindiging 
lidmaatschap 
Adviesraad Sociaal 
Domein Hengelo 

Het college besluit: 
1. De heer Roelof Pruisscher ontslag verlenen als 
lid van de Adviesraad Sociaal Domein per 1-1-2023 
via bijgaande brief. 
2. De Adviesraad Sociaal Domein hiervan op de 
hoogte stellen via bijgaande brief. 
 
 

 
 

De Adviesraad Sociaal Domein is sinds juli 216 het adviesorgaan voor 
het college voor sociale vraagstukken. Zij geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college. De Adviesraad laat het college 
weten dat een van de leden ontslag heeft genomen. Het college 
verleent ontslag aan het lid dat stopt. 
  

Jacqueline 
Freriksen 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

17-1-2023  B03 3538448 - Voordracht 
bij Adviesraad Sociaal 
Domein Hengelo 

Het college besluit: 
1. Mevrouw Ellen Oostdijk per 1 januari 2023 te 
benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal 
Domein voor de duur van vier jaar met een optie 
tot verlenging van nog eens vier jaar via bijgaande 
brief. 
2. De Adviesraad Sociaal Domein hiervan op de 
hoogte te stellen via bijgaande brief.  
 

De Adviesraad Sociaal Domein is sinds juli 2016 het adviesorgaan voor 
het college voor sociale vraagstukken. Zij geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college.  
- Het college heeft mevrouw Ellen Oostdijk per 1 januari 2023 
benoemd tot lid van de Adviesraad voor de duur van 4 jaar, met een 
optie tot verlenging van nog eens vier jaar  

Jacqueline 
Freriksen 

10-1-2023  
1 week niet 

openbaar 

B05 3532464 - Raads- & 
bewonersbrief PFAS-
onderzoek 

Het college besluit: 
1. Bewoners van de Dinant Dijkhuisstraat en Paul 
van Kempenstraat per brief te informeren over 
bodemonderzoek naar PFAS;  
2. De gemeenteraad eveneens per brief te 
informeren.  
 

In 1992 is er een F16 straaljager neergestort in de Hasseler Es. 
Nieuwe inzichten op het gebied van bodemverontreiniging geven 
aanleiding om nieuw bodemonderzoek te doen. De bewoners en de 
raad worden hierover per brief geïnformeerd.  

Claudio 
Bruggink 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 


