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Op 15 oktober 2019 hebben wij onderstaande schriftelijke vragen over de Beleidsbegroting 2020-

2023 ontvangen van ProHengelo. Daarbij gaf ProHengelo aan dat zij het op prijs stelt als we deze 
vragen beantwoorden ter voorbereiding op het begrotingsdebat op 5 november aanstaande. De 

timing van uw vraagstelling binnen het begrotingsproces - na het technisch beraad van 7 oktober 
jl. en vooruitlopend op de politieke markt van 16 oktober – heeft ons bevreemd. Desondanks zullen 

wij hieronder ingaan op de vragen.  

 
1. We maken een nieuwe mobiliteitsvisie voor de stad met prioriteit aan de binnenstad met 

een integraal bereikbaarheidsplan Binnenstad (o.a. om bezoekers langer in de stad te 

houden). Vooruitlopend hierop is het parkeerplan vastgesteld. Wanneer is de 
mobiliteitsvisie klaar?  En het integraal bereikbaarheidsplan? 

 
De mobiliteitsvisie voor Hengelo zal in delen gereedkomen. Daarbij wordt aangesloten bij 

de komst van de omgevingsvisies die worden opgesteld. Het gedeelte van de 
mobiliteitsvisie dat raakt aan de binnenstad zal aansluiten op de omgevingsvisie 

binnenstad. 
Het integraal bereikbaarheidsplan wordt om verwarring te voorkomen vanaf nu “de 

uitwerking van de Programmalijn Bereikbare Binnenstad” genoemd. Deze uitwerking wordt 
in samenwerking met een verkeerskundig bureau opgesteld. Deze uitwerking wordt voor de 

zomer van 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.  
Een uitvoeringsprogramma maakt ook onderdeel uit van de uitwerking. Om (een deel) van 

de benodigde dekking voor de uitvoering te verkrijgen worden uiterlijk voorjaar 2020 
voorstellen aangeleverd ten behoeve van het opstellen van de Kadernota 2021-2024. Dit 

betekent dat er dan een raming van de verwachte kosten van uitvoering moet zijn.  
Bij het opstellen van de uitwerking vindt afstemming plaats met de processen die moeten 

leiden tot een nieuwe mobiliteitsvisie en de omgevingsvisie. 
 

2. Parkeerplaatsen opheffen om de kwaliteit van de openbare ruimte te versterken.  
Parkeren een onderdeel van de versterking van het winkelgebied. Is het verstandig om 

parkeerplaatsen op te heffen? Wat zijn de argumenten? 
 

Uit de recent opgestelde parkeerbalans voor de binnenstad blijkt dat er op dit moment 
meer dan voldoende parkeercapaciteit is. Als gevolg van toekomstige ontwikkelingen 

neemt de parkeercapaciteit op het maaiveld af. Hoewel dit op enkele locaties tot een te 
hoge parkeerdruk kan leiden blijft er over de gehele binnenstad gezien voldoende 

parkeercapaciteit over. Het is daarom verstandig om te zorgen voor een betere benutting 
van de overgebleven parkeercapaciteit. Dit vraagstuk maakt onderdeel uit van de 
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uitwerking van de Programmalijn Bereikbare Binnenstad welke voor de zomer van 2020 ter 

besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Daarnaast gaan we de 
fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad verbeteren, zodat het aantrekkelijker wordt om 

de binnenstad met de fiets te bezoeken in plaats van met de auto. Belangrijk uitgangspunt 
hierbij is continu dat een goede bereikbaarheid en in ruime mate aanwezige en 

klantvriendelijke parkeeroplossingen essentieel zijn voor een vitale binnenstad. 
 

3. De gemeente gekozen heeft voor een stadskantoor zonder voldoende parkeerplaatsen. Om 
overlast te voorkomen moeten bewoners kiezen voor een blauwe zone. Dit brengt extra 

kosten voor hen mee voor ontheffingen. Wat levert dit aan leges op. En kan dit lager? 
 

Wij zijn het niet met deze stelling eens. Bij het oude stadskantoor in de binnenstad waren 
geen parkeervoorzieningen aanwezig. Destijds waren alleen bij het stadhuis 8 á 9 

afgesloten parkeerplaatsen aanwezig. Onderdeel van het nieuwe stadskantoor is een 
parkeerkelder van zo’n 2.200 m² met ruimte voor circa 65 auto’s.  

 
Het verlagen van het tarief voor de ontheffingen blauwe zones betekent een verdere 

afname van de kostendekkendheid van de uitvoering van de blauwe zones. 
De inkomsten leges blauwe zone zijn opgenomen in een verzamelpost ‘vergunningen’ in de 

begroting. Wij zijn geen voorstander van het verder verlagen van het tarief. 
 

In de door de gemeenteraad vastgestelde evaluatie parkeerbeleid van november 2010 is 
een overzicht van de kosten en opbrengsten blauwe zone Hengelo opgenomen. In 2010 

kwam een kostendekkend tarief voor de blauwe zones uit op € 70 voor een eerste 
bewonersontheffing. De gemeenteraad heeft er voor gekozen de kosten met de bewoners 

te delen en het tarief voor de eerste bewonersontheffing is in 2010 vastgesteld op € 35 per 
jaar.  

In de IBR van 24 september 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de 
vervolgstappen op het gebied van de bereikbare binnenstad. Belangrijk onderdeel hierin is 

het opstellen van “de uitwerking Programmalijn Bereikbare Binnenstad”. In “de uitwerking 
Programmalijn Bereikbare Binnenstad” gaan we onder andere vastleggen of en zo ja hoe 

verder te gaan met de blauwe zones in Hengelo. De hoogte van de te hanteren tarieven 
zullen dan daarna opnieuw, desgewenst gewijzigd, worden vastgesteld door de 

gemeenteraad. 
 

4. Wordt bij de verstrekking op grond van de WMO ingezet op duurzaamheid? Bv. 
scootmobiels uitlenen en weer innemen als iemand er geen gebruik meer van maakt? 

Worden er 2e hands scootmobiels uitgeleverd aan anderen? Is hier nog wat in te winnen?   
 

Ja, dat gebeurt nu al. En duurzaamheid is ook een van de gunningscriteria geweest bij de 
nieuwe aanbesteding voor hulpmiddelen (nieuwe contracten voor hulpmiddelen gaan in per 

1 januari 2020). Aanbieders hebben bij de inschrijving bijvoorbeeld moeten aangeven: 
• Grondstoffenbehoud producten; oftewel hoe dragen zij zorg voor zoveel mogelijk 

 behoud van de grondstoffen die worden ingezet middels de producten die worden 
 geleverd/ onderhouden. 

• Energiebesparing/duurzame energie; 
• Uitstoot van broeikasgassen; hoe minimaliseert men de impact van de organisatie? 

• Overige bedrijfsvoering; welke overige maatregelen worden in de bedrijfsvoering 
 genomen ten aanzien duurzaamheid? Bijvoorbeeld, hoe reduceert u papiergebruik? 

 
5. De leningen portefeuille t.b.v. de sociale woningbouw drukt zwaar op de balans als het gaat 

om de berekening van de solvabiliteit. Ook de wethouder mag dit graag benadrukken. Is 
het college bereid om de onderzoeken of de leningen versneld kunnen worden afgebouwd? 

Wilt U de raad informeren wat hiervan de extra kosten zijn? 
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De portefeuillehouder benadrukt dit niet, maar geeft slechts aan dat bij de berekening van 

de solvabiliteit de leningenportefeuille t.b.v. de sociale woningbouw wordt betrokken. In die 
zin kan geen vergelijking worden gemaakt met de solvabiliteit van gemeenten die een 

dergelijke portefeuille niet hebben. 
 

Wij hebben de gevraagde overweging ten aanzien van deze leningen al gemaakt. Dit heeft 
ertoe geleid, dat wij besloten hebben om m.b.t. de leningen aan woningcorporatie Ons Huis 

(ook eigendommen in Hengelo) af te stoten. De rol van geldgever is overgedragen aan 
BNG Bank, onder garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).  

 
Het volume van de leningen aan Welbions is veel groter. Wij hebben al gekozen voor een 

sterfhuisconstructie: oude leningen worden door Welbions afgelost en nieuwe leningen 
worden nu al rechtstreeks bij banken afgesloten. Daardoor neemt het aandeel financiering 

Welbions gestaag af. 
Als wij ook de bestaande leningen zouden overdragen, wat zeker mogelijk is, dan zijn daar 

2 nadelen aan verbonden: 
1. Wij gaan de risico-opslag, die we rekenen boven de rente die wij aan de BNG 

 betalen, missen in onze begroting. Het gaat om een extra bate van € 1,3 miljoen, 
 aflopend naar € 1 miljoen in 2023. De derving van deze baten is te zien als de 

 kosten van versneld aflossen. 
2. Welbions gaat een borgstellingsprovisie betalen aan WSW, die nog iets hoger ligt 

dan de afspraken die wij met Welbions hebben. 
 Daarbij moet opgemerkt, dat wij hypothecaire zekerheid hebben met als onderpand 

 vastgoed van Welbions, tot 200% van het saldo van de financieringsvordering. Het 
 risico van oninbaarheid is daarmee afgedekt. 

 
6. Er is verontrusting bij deskundigen en liefhebbers over de uitdunning van de Hengelose 

kunstcollectie. Wij stellen U voor om de gemeenteraad bij te praten over dit onderwerp en 
bij dit gesprek ook externe belangstellenden uit de kunstsector te betrekken. Bent U bereid 

om dit voor te bereiden? 
 

In 2016 heeft er een gedeeltelijke ontzameling plaatsgevonden binnen de gemeentelijke 
kunstcollectie, hierover is de raad destijds ook geïnformeerd. Het ging hierbij om met name 

BKR werken die zich in een zeer slechte staat bevonden. Op dit moment zijn 2 
professioneel beeldend kunstenaars bezig met de voorbereiding van de verhuizing van de 

bestaande gemeentelijke kunstcollectie naar het nieuwe stadhuis. Hierbij is duidelijk dat er 
veel minder werken getoond kunnen worden, echter van een uitdunning van de collectie is 

op dit moment geen sprake. Als dit in de toekomst wel nodig mocht zijn zal hiervoor de 
zorgvuldig opgesteld procedure uit 2016 worden gevolgd en dit gebeuren door 

professionele beeldend kunstenaars en kunsthistorici, zoals ook in 2016 het geval is 
geweest. 

 
7. Is het college bereid om voor komend plantseizoen en gebruik makend van het 

investeringsbudget voor extra groen in de binnenstad, een plan te maken voor de aanplant 
van 100 extra bomen in de binnenstad? Of heeft het college inmiddels een dergelijk plan 

gereed? 
 

De besteding van het investeringsbudget voor extra groen, dat conform de Kadernota is 
bestemd voor heel Hengelo, zal worden bepaald met inbreng van bewoners, die daarvoor 

ideeën kunnen aandragen. De raad wordt zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering over 
de begroting geïnformeerd over een plan van aanpak. 
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8. Afval: er blijft een bedrag van 1,9 miljoen euro over op het budget voor de verwerking van 

ons afval (8,2 miljoen). Ook de reserves zijn meer dan voldoende blijkt uit de afbouw van 
de reserve-omvang. We kunnen daardoor het vaste tarief verlagen (goed voor de 

duurzaamheid) of de kosten per click (goed voor het tegengaan van zwerfvuil). Bent U 
hiertoe bereid? 

 
Het positieve saldo van € 1,9 miljoen bestaat uit componenten die in het afvaltarief zijn 

opgenomen, maar waarvan de baten/lasten niet in het taakveld 7.3 zijn verantwoord, maar 
in andere taakvelden of extracomptabel: 

- Compensabele BTW (BCF): € 1.238.000 (extracomptabel) 
- Overhead (OVH)                €    219.000 (lasten in taakveld 0.4) 

- Kwijtschelding (KWS)         €    455.000 (lasten in taakveld 6.3) 
 

We kunnen de baten van afval niet verlagen zoals voorgesteld, omdat we hebben 
afgesproken bovenstaande componenten mee te nemen in de tariefberekening. Als we dit 

niet meer doen, ontstaat er een gat in de begroting van € 1,9 miljoen. Hierna leggen we uit 
waarom deze componenten zijn betrokken in de afvaltarieven. 

 
De afvalstoffenheffing wordt als volgt bepaald:  

lasten taakveld (incl. BCF, OVH en KWS) – baten taakveld = heffing.  
 

BTW 
We hebben het hier over de door leveranciers in rekening gebrachte BTW op facturen voor 

afvaldiensten. In de periode vòòr het BTW compensatiefonds (BCF) was ingesteld konden 
wij de BTW niet claimen bij het rijk en kwam deze in de kostprijs in het taakveld terecht. 

Toen was het logisch dat de BTW kostprijsverhogend was en automatisch in het tarief werd 
opgenomen. 

 
Vanaf de instelling van het BCF betaalt dit fonds de inkoop-BTW afval aan ons terug, maar 

het fonds is gevoed door een vermindering van de algemene uitkering aan gemeenten! Het 
rijk heeft ons geen cent meer willen betalen dan in de periode vòòr het BCF. Het is ons 

eerst afgenomen en nu krijgen we het op declaratiebasis terug. Het BCF is een sigaar uit 
eigen doos, we worden er niets beter van.  

 
BTW neem je normaal niet mee in een tarief, omdat je deze kunt declareren.  

Maar het BCF is geen normale BTW. Het is niet meer dan een nadeel op de algemene 
uitkering en een voordeel in taakveld 7.3 (geen BTW meer in de lasten) omdat het 

declarabel is. Per saldo nul voor de gemeente.  
 

Als wij de compensabele BTW niet in het tarief betrekken, ontstaat er een reëel nadeel ten 
opzichte van de periode voor het BCF. 

Dit is onderkend door de wetgever. In art. 229b lid 2, sub b. van de Gemeentewet is 
daarom een reparatieartikel opgenomen, waarin bepaald is dat omzetbelasting die terug 

gevorderd kan worden van het BCF ook tot de lasten behoort voor de tariefberekening.  
Onze financiële verordening 2018, art. 11, lid 2 sluit aan bij dit artikel. 

 
Overhead 

De nieuwe BBV-regels schrijven voor dat overhead niet meer zoals voorheen mocht worden 
verdeeld over alle taakvelden/programma’s, maar op subtaakveld 0.4 moeten worden 

verantwoord. Deze verschuiving van lasten heeft een direct effect: een verlaging van de 
lasten op taakveld 7.3. Dit terwijl nog steeds een deel van de overhead aan 

afvalinzameling toe te rekenen is. Daarom wordt deze nog steeds toegerekend, terwijl ze in 
taakveld 0.4 wordt verantwoord. Onze financiële verordening 2018, art. 11, lid 1 sluit aan 

bij dit artikel. 
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Kwijtschelding 
Het al dan niet meenemen van kwijtschelding van afvalstoffenheffing is een keuze. Er 

wordt geadviseerd om deze keuze vast te leggen in de financiële verordening. In 2018 
hebben wij dit gedaan. In artikel 11, kostprijsberekening, is dit in lid 2 expliciet 

opgenomen. Op 13 februari 2018 heeft uw raad hiertoe besloten. De kwijtschelding wordt 
als onderdeel van het subtaakveld 6.3 als lasten binnen inkomensregelingen verantwoord. 

 
Voorstel verlaging klik-tarief begroting 

Het college heeft in de aan de raad voorgelegde Beleidsbegroting voorgesteld de korting op 
de afvalstoffenheffing via het klik-tarief te verrekenen. Dit is ook zo verwerkt in de 

belastingtarieven 2020. Wij adviseren u de Verordening Afvalstoffenheffing 2020 en de 
Beleidsbegroting 2020-2023 in de raadsvergadering van 5 november a.s. conform ons 

voorstel vast te stellen.    
In de politieke markt van 6 en 20 november a.s. zullen ook andere opties besproken 

worden. Indien dit leidt tot wijzigingen in de tarievensfeer, dienen deze uiterlijk in de raad 
van 17 december 2019 te worden vastgesteld. Indien bijvoorbeeld sprake is van een 

wijziging van de afvalstoffenheffing ten opzichte van de vast te stellen verordening c.q. 
begroting kan dit worden verwerkt in een eerste wijziging op die verordening en een 

wijziging op de Beleidsbegroting. 
 

9. De gemeente Twenterand verdient naar eigen zeggen 4 ton per jaar op een relatief klein 
veld met zonnepanelen door het veld in eigendom te nemen en het beheer en onderhoud 

uit te besteden. Kan dit initiatief in Hengelo worden nagevolgd? 
 

We nemen dit mee in het onderzoek naar de mogelijkheden voor zonneweides in Hengelo 
en in regionaal verband. 

 
10. De positie van Twence als duurzaamheidsontwikkelaar staat onder druk door de 

voorgenomen afkondiging van een importverbod op afval. Is bekend hoe Twence op deze 
dreiging gaat reageren? 

 
Het importverbod op afval is inmiddels niet meer van kracht. Dit heeft de staatssecretaris 

op 9 oktober jl. in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven (kenmerk IENW/BSK-
2019/217141). 

 
11. Blijft de gemeente in 2020 graffity verwijderen die de kwaliteit van de omgeving aantast? 

 
Er is geen geld om alle graffiti overal te verwijderen, maar aanstootgevende graffiti wordt 

direct verwijderd. 
 

12. De omgeving van wkc Groot Driene wordt aangepakt. Wat is de tegenprestatie die de 
winkeliers gaan leveren en kan die in geld worden uitgedrukt? 

 
Er zijn gesprekken geweest met de winkeliers en de eigenaar van het winkelcentrum. De 

winkeliers en eigenaar moeten zelf investeren in het winkelcentrum waarbij de gemeente 
daarnaast de openbare ruimte gaat aanpakken. 

 
13. Worden er investeringen gedaan in de laagbouw van het voormalige gebouw van Edith 

Stein waarin nu de OSG gevestigd is? Hoe lang gaat de OSG hiervan gebruik maken? 
Weegt dit op tegen voorgenomen investering? 
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De laagbouw is aangepast voor het gebruik door de stichting OSG. De school heeft een 

ruimtebehoefte waarin de gemeente op grond van haar zorgplicht moet voorzien. De OSG 
gaat daar in ieder geval 2 schooljaren gebruik van maken. De gemeenteraad heeft hier via 

het programma onderwijshuisvesting 2019 op 6 november 2018 een krediet voor 
beschikbaar gesteld. 

 
14. Op grond van het speelplan is gericht worden speeltoestellen geplaatst. Hoeveel zijn er 

geplaatst, hoeveel gaan er nog komen en is e.a. conform het speelplan? 
 

Uitvoering en duurzame herinrichting vinden plaats volgens plan. Het gaat om gemiddeld 
18 speelplekken per jaar. Inspecties en onderhoud worden uitgevoerd door Gildebor. 

 
15. Hoe kijkt het college aan tegen de komst van een nieuwe BIZ? Wat gaat het college doen 

om dit tot een succes te maken? 
 

Het college is een groot voorstander van samenwerking in en voor de binnenstad. Vanuit 
die optiek zouden wij het mooi vinden als er voldoende enthousiasme in de stad is om de 

verkiezingen voor een BIZ in 2020 tot een succes te maken. Het belangrijkste daarbij is dat 
de ondernemers in de binnenstad de benodigde samenwerking om te komen tot een BIZ 

steunen. Het college ondersteunt dit van harte. 
 

16. Beleidsindicatoren: het aantal peuterplaatsen in voorschoolse voorziening en vve 
kindplaatsen waren werkelijk in 2018 waren 700 respectievelijk 200. Voor 2019, 2020, 

2021, 2022 en 2023 worden dezelfde aantallen begroot. Spoort dit met het te verwachten 
aantal kinderen in Hengelo over die jaren? 

 
De doelstelling van de IKC en de regeling voorschool vanuit de onderwijsachterstand en 

afspraken met het Rijk, is het realiseren van een aanbod voor alle peuters in Hengelo. Dit 
kan via Spring dan wel de kinderopvang. De daling van het aantal geboorten in Hengelo is 

niet eenduidig te verbinden aan een afname van het bereik of het realiseren van een 
aanbod voor alle peuters. Vandaar dat er voor gekozen is de aantallen op hetzelfde niveau 

te houden aankomende jaren.   
 

17. Er is veel inzet op voorkomen onderwijsachterstanden in voorschoolse periode en primair 

onderwijs. Is er specifieke aandacht voor de ouders / verzorgers van de kinderen waarbij 

onderwijsachterstanden voorkomen moeten worden? Wat is motivatie om het sub-taakveld 

volwasseneneducatie p. 53 voor 2020 t/m 2023 voor eenzelfde bedrag (-28) te begroten? 

 

De middelen onderwijsachterstanden krijgt de gemeente via het Rijk. Hieraan zijn 

doelstellingen gehangen waar deze middelen voor moeten worden ingezet. Dit is met name 

Voor- en Vroegschools Educatie, onderdeel van dit programma is de specifieke aandacht 

voor ouders/verzorgers – met name het programma ouderbetrokkenheid. Dus ja, er is 

specifieke aandacht voor de ouders/verzorgers.  

Voor de uitvoering van volwasseneducatie is een jaarlijks bedrag opgenomen binnen de 

begroting. Het betreft hier onder ander regionale afspraken met het ROC voor de 

ondersteuning van volwassen op het terrein van taal. 

 

18. P. 69 taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie. Preventie: waarom zijn tieners / 

jongeren met (beginnend) risicogedrag (drugs, drank, kleine criminaliteit, schulden, etc.) 

geen doelgroep? Op p. 70 rol Wijkracht bullet 3 wordt gezegd dat op vindplaatsen niet 

alleen meer gesignaleerd wordt maar ook direct ondersteuning op maat gegeven gaat 

worden. Ook preventieve activiteiten? Is dit een opdracht voor Wijkracht? Id er geld voor 

Wijkracht? 
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Het gaat hierbij ook om preventie-activiteiten. In de bullet ervoor staat dat wij Wijkracht 

vragen informatie en advies te blijven bieden aan opvoeders (LOES) en zich te richten op 

de directe ondersteuning van jongeren 12+ (via Wijkracht; ontvangt hiervoor ook geld (nu 

ook al)). 

 

Voor de doelgroep 0-12 zullen we juist meer naar andere partners in het voorliggende veld 

gaan kijken, zoals de JGZ, scholen en huisartsen. 

 

19. P 72 subtaakveld 6.10.6 adviesraden. Van rekening 2018 (-405) via begroting 2019 (-33) 

naar (-54) voor 2020 t/m 2023. Wat is  de reden van deze financiële terugloop? 

 

Het innovatieproject “versterken en doorontwikkeling Wijkracht” is in de cijfers 2018 

meegenomen in deze reeks. In 2019 wordt deze (extra) subsidie niet meer verleend aan 

Wijkracht. In 2018 heeft Wijkracht hier nog € 396.877 voor ontvangen. 

 

20. De schoolgebouwen in Hengelo moeten verduurzamen. Wat er gebeurt er op dit moment 
binnen het openbaar onderwijs aan de verduurzaming van gebouwen? 

 
Er vinden op schoolniveau wel duurzaamheidsinitiatieven plaats. Een aantal scholen 

 onderzoekt of het (financieel) mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast wil 
 bijvoorbeeld de Anninkschool het schoolplein vergroenen. Het thema duurzaamheid zal 

daarnaast onderdeel uitmaken van het Integraal Huisvestingsplan dat in de komende jaren 
zal worden opgesteld.  

 
Wij hopen hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd ter voorbereiding op de 

begrotingsvergadering. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


