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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

24 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. 

24-1-2023  A01 3539547 - 
Raadsvragen over 
schaalsprong 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de SP over de schaalsprong 
met bijgaande brief te beantwoorden. 
 

De SP heeft vragen gesteld over de schaalsprong. In deze brief 
beantwoordt het college deze vragen.  

Gerard 
Gerrits 

24-1-2023  A02 3516438 - Vervangen 
modems 2G t.b.v. 
rioolgemalen. 

Het college besluit: 
1. Een krediet van  175.000,-- beschikbaar te 
stellen voor de vervanging van 2G modems bij 177 
rioolgemalen; 
2. Dit krediet te dekken middels de voorziening 

riolering; 
3. In te stemmen met de voorgestelde 
aanbestedingsprocedure. 

De landelijke overheid heeft besloten dat de 2G verbindingen komen 
te vervallen. Deze stap is gemaakt om de bandbreedte in de 
beschikbare frequenties te vergroten. 
De gemeentelijke rioolgemalen communiceren op dit moment met 2G 
datacommunicatie.  

Teneinde over te kunnen schakelen naar 4G verbinding dienen er een 
aantal aanpassingen plaats te vinden aan 177 onderstations.  
 
De huidige communicatie met de onderstations van onze rioolgemalen 
verloopt op dit moment middels een 2G verbinding. 
Dit type verbinding komt te vervallen en wordt vervangen door een 4G 
verbinding. Hiervoor dienen de modems te worden vervangen. 
 

Claudio 
Bruggink 

24-1-2023  B01 3527498 - 
Budgetoverheveling 
2022-2023 

Het college besluit de raad voor te stellen:  
1. De budgetten van 2022 die voldoen aan de 
criteria van de overheveling uit categorie 1 met 
een totaalbedrag van € 782.307 over te hevelen 
naar de begroting van 2023. 
2. De budgetten van 2022 die voldoen aan de 
criteria en waar reeds eerder besluitvorming over 
is geweest (categorie 2 en 3) met een totaalbedrag 
van € 300.000 in de begroting 2023 te ramen en te 
onttrekken uit de in dit voorstel aangegeven 
reserves. 
3. Bij de 2e Beleidsrapportage 2023 kennis te 
nemen van de voortgang van de afwikkeling van de 
budgetoverheveling 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer activiteiten, waarvoor de gemeenteraad geld beschikbaar 
heeft gesteld, nog niet (geheel) zijn uitgevoerd binnen het boekjaar, 
leidt dit tot een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting. 
Middels deze overheveling wordt er gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid deze activiteiten in het volgende begrotingsjaar (verder) 
uit te voeren.  

Hanneke 
Steen-Klok 
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24-1-2023  B02 3515925 - 
Decembercirculaire 
2022 Gemeentefonds 

Het college besluit:  
1. In te stemmen met de Raadsbrief 
‘Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds’.  
2. De mutaties voor 2022 te verwerken in de 
Jaarstukken 2022 en de niet bestede compensaties 
m.b.t. de energietoeslag, bijzondere bijstand, 
breed offensief, gezond in de stad, bijzondere 
bijstand studenten en versterken sociale basis te 
reserveren bij het bestemmingsvoorstel van de 
Jaarstukken 2022.  
3. De mutaties voor 2023 e.v. te verwerken 
middels begrotingswijziging 23018 in een 
verzamelbesluit tot wijziging van de 
Beleidsbegroting 2023-2026. 

In de decembercirculaire 2022 informeert het rijk over de 
ontwikkelingen van het gemeentefonds. Het gaat daarbij primair om 
onderwerpen die vóór jaarafsluiting 2022 door het Rijk en de 
gemeenten nog geregeld moeten zijn. Voor 2022 is het afgerond € 
1.289.000 voordelig, in 2023 € 143.000 voordelig en in de jaren 2024 
– 2026 € 2.000 nadelig. 
 
Over 2022 ontvangen we circa € 4.943.000 meer aan 
gemeentefondsuitkering veroorzaakt door mutaties in het 
gemeentefonds (o.a. energietoeslag, coronacompensatie voor 
gederfde inkomsten in 2021, bijzondere bijstand en meerkosten 
Oekraïne). Door het moment van beschikbaar komen van de 
decembercirculaire is het voor Hengelo niet meer mogelijk het bedrag 
van € 4,9 miljoen ook in 2022 te besteden, waardoor ons 
jaarrekeningresultaat met ditzelfde bedrag positief wordt beïnvloed 
door het Rijk en waarmee het College voor een voldongen feit wordt 
geplaatst.  
 
Voor de uitvoering van deze mutaties houden we in totaal € 3.653.000 
achter de hand. De mutaties voor 2023 en verder worden bijgesteld 
door middel van een wijziging op de Beleidsbegroting 2023-2026. De 
mutaties voor de uitkeringsjaren 2020 tot en met 2022 kunnen niet 
meer in de begroting voor 2022 worden gewijzigd, maar worden 
verwerkt in de Jaarstukken 2022. Via het bestemmingsvoorstel bij de 
Jaarstukken stelt het college voor de overige extra middelen (in 
totaliteit € 3.343.000) voor de energietoeslag, bijzondere bijstand, 

breed offensief, gezond in de stad, bijzondere bijstand studenten en 
versterken sociale basis te reserveren in de begroting 2023. Door de 
late beschikbaarheid van deze middelen door het Rijk zijn deze zoals 
aangegeven nog niet werkelijk besteed in 2022. 
 

Hanneke 
Steen-Klok 

24-1-2023  B03 3505912 - Verlenging 
voucherregeling 
Westermaat t.b.v. 
verduurzaming 
bedrijfspanden 

Het college besluit:  
De looptijd van de subsidie voor de 
voucherregeling verduurzaming bedrijventerrein 
Westermaat te verlengen tot en met 31 december 
2023 en hiervoor een herziene subsidiebeschikking 
af te geven. 

Het college heeft besloten om de subsidie voor het stimuleren van zon 
op dak projecten bij ondernemers op bedrijventerrein Westermaat te 
verlengen tot en met 31 december 2023. Ondernemers kunnen met 
vouchers extern advies aanvragen voor het aanbrengen van 
zonnepanelen op dak of stappen zetten op een andere thema rondom 
de energietransitie, zoals energiebesparing.  
 

Claudio 
Bruggink 

24-1-2023  B06 3530451 - 
Intentieverklaring 
Beckum 

Het college besluit:  
1. de “INTENTIEOVEREENKOMST LEEFBAAR 
BECKUM” met de provincie Overijssel en de 
Dorpsraad Beckum aan te gaan. 

De gemeente Hengelo, de provincie Overijssel en de Dorpsraad 
ondertekenen een intentieovereenkomst over het 
Omgevingsprogramma Leefbaar Beckum. Om deze overeenkomst aan 
te kunnen gaan is het nodig dat het college hier een besluit over 
neemt.  
 
 
 
 
 
 
 

Claudio 
Bruggink 
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17-1-2023 
1 week niet 

openbaar  

A02 3532600 - Ontwerp 
Warmteprogramma 

Het college besluit: 
1a. in te stemmen met het Ontwerp 
Warmteprogramma 
1b. de uitvoeringsplannen per buurt uit te werken 
volgens het meest logische technische alternatief 
2. deze gedurende zes weken voor inspraak ter 
inzage te leggen; 
3. de gemeenteraad hierover te informeren 
middels bijgaande brief; 
4. de indieners van een zienswijze op de Ontwerp 
Transitievisie Warmte hierover te informeren 
middels bijgaande brief 
 

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om 
gebouwen te verwarmen, te koken of om te douchen. Dit is 
afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. De overstap naar 
duurzame en aardgasvrije warmte heet de warmtetransitie. In het 
Warmteprogramma staat aangeven hoe de verschillende buurten in 
Hengelo van het aardgas af gaan.  

Claudio 
Bruggink 

10-1-2023 
1 week niet 

openbaar  

B04 3526132 - Aanpassing 
indexatie Twents 
Ondersteuningsmodel 
2023 

Het college besluit: 
tot het verhogen van de indexatie voor 2023 met 
0,74% naar 6,5% van de overeenkomsten inkoop 
‘WMO 2015 en jeugdhulp Twents Model’ 

De tarieven van de overeenkomsten inkoop “WMO 2015 en jeugdhulp 
Twents Model” zijn voor 2023, conform contractafspraak, geïndexeerd 
met 5,76%. In het contract zijn de NZA cijfers uitgangspunt, met als 
peildatum 1 september 2022. Na 1 september heeft NZA de cijfers 
aangepast naar aanleiding van de macro economische verkenning. Dit 

leidt tot een hogere indexatie van 7,85%. Een deel hiervan wordt 
verwerkt in de nacalculatie 2023 (tarieven 2024) en een ander deel 
wordt niet betaald aan aanbieders (correctie op nacalculatie 2022). 
Diverse aanbieders hebben zich bij ons gemeld dat ze het niet eens 
zijn met de indexatie die de Twentse gemeenten hanteren omdat deze 
niet is gebaseerd op de actuele cijfers.  
 
Regionaal is in het Bestuurlijk overleg van 14 december jl. gesproken 
over het advies om (deels) mee te gaan in de verhoging van de 
indexatie. Het gaat dan om een percentage van 0,74% dat anders niet 
wordt vergoed aan de aanbieders. Het overige deel van de hogere 
indexatie wordt, conform contractafspraak, verrekend in de 
nacalculatie 2023 (welke in 2024 impact heeft op de tarieven). De 
totale voorlopige indexatie voor 2023 komt hiermee op 6,5% (5,76 
+0,74).  
 

Claudio 
Bruggink 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 


