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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording raadsvragen 
situatie Groot Driene 

3202583  23 maart 2021 

Geachte heer Janssen, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Op 19 februari hebben wij uw raadsvragen over de situatie Groot Driene ontvangen. Hieronder 
vindt u de beantwoording. 

 
1. Hoe staat het met de communicatie richting de omwonenden rondom de Korenbloemstraat 

voordat zo`n ingrijpende beslissing wordt genomen of moet men dat via, via vernemen of 
een aanvraag in het Hengeloos Weekblad? En hoe wordt er verder met de omwonenden 
van de Korenbloemstraat omgegaan?  

 

Op 16 juli zijn de direct omwonenden van de te verbouwen zorglocatie aan de Lupinestraat 

schriftelijk, huis aan huis, uitgenodigd om de informatiebijeenkomst bij te wonen. Deze 
bijeenkomst is speciaal georganiseerd om omwonenden te informeren over de plannen van 

Welbions, tien zorgwoningen in het pand aan de Lupinestraat 9 onder te brengen. De organisatie 

van deze bijeenkomst lag in handen van Welbions, in samenwerking met de gemeente Hengelo en 
vond plaats op 8 september 2020 aan de Korenbloemstraat 11, op loopafstand van alle 
omwonenden. Bezwaarmakers kunnen nu in beroep bij de rechtbank. 

 

2. Vindt het college ondertussen ook niet dat de wijk Groot Driene wel heel erg belast wordt 

als het gaat om allerlei zaken die overlast veroorzaken? Zo ja, wat gaat u er verder mee 
doen om de overlast te beperken? Zo nee, waarom niet?  

 

Het College deelt deze mening niet. Op basis van alle informatie en signalen die het College 
bereiken, constateren wij dat de overlast in Groot Driene niet significant afwijkt dan in andere 

wijken. Elke wijk kent bewoners die te zijner tijd overlast ervaren, zo ook Groot Driene. Het College 
gaat graag met deze mensen in gesprek. 

 

3. Hoeveel subsidie en/of (overige) bijdragen gaan, of worden, direct of indirect aan Welbions 
verstrekt voor het begeleid wonen project aan de Korenbloemstraat?  

 
Welbions ontvangt geen subsidie of een andere bijdrage van de gemeente voor het project aan de 

Korenbloemstraat. 
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4. Hoeveel subsidie en/of (overige) bijdragen gaan, of worden, direct of indirect aan/of door 
de gemeente Hengelo verstrekt voor het begeleid wonen project aan de Korenbloemstraat?  

 

Zie beantwoording onder 3.  

 

5. Hoeveel subsidie en/of (overige) bijdragen gaan, of worden, direct of indirect aan RIBW 
verstrekt voor beschermd wonen project aan de Steenmeijerstraat?  

 

De gemeente heeft geen financiële relatie met de RIBW voor het leveren van zorg zoals bedoeld 
aan de Steenmeijerstraat. Dit betreft Beschermd Wonen en met ingang van 2021 ook deels zorg in 

het kader van de Wet langdurige zorg. Financiering van Beschermd Wonen is op dit moment geen 
taak van de gemeente.  Financiering van zorg in het kader van de Wet langdurige zorg is een taak 

van het zorgkantoor. 
 

6. Hoeveel subsidie en/of (overige) bijdragen gaan, of worden, direct of indirect aan/of door 
de gemeente Hengelo verstrekt voor het beschermd wonen project aan de 
Steenmeijerstraat?  

 

Zie beantwoording onder 5. 

 

7. Welke percelen/gebouwen in bezit en/of beheer van Welbions worden gebruikt voor 
begeleid of beschermd wonen?  

 

Het verstrekken van informatie over locaties van Welbions is in eerste instantie voorbehouden aan 
Welbions. Het college wil de raad graag goed informeren en heeft derhalve contact gezocht met 

Welbions. Als de raad daar prijs op stelt kan huisvesting van kwetsbare doelgroepen onderdeel zijn 
van het werkbezoek van de raad aan Welbions.  

 

8. Welke percelen/gebouwen in bezit en/of beheer van Welbions gaan tussen nu en 2 jaar 
gebruikt worden voor begeleid of beschermd wonen?  

 

Zie beantwoording vraag 7.  

 

9. Welke percelen/gebouwen in bezit en/of beheer van Welbions zijn in bespreking met de 
gemeente Hengelo, met de intentie of het voornemen om gebruikt te gaan worden voor 
begeleid of beschermd wonen?  

 

De gemeente is voortdurend in gesprek met Welbions inzake huisvesting van kwetsbare 

doelgroepen. Welbions speelt daarin immers een belangrijke rol. Bij het concreet worden van 
plannen wordt per initiatief bekeken wie in lead is voor de communicatie. Dat kan per initiatief 
anders zijn (Welbions, zorgaanbieder, of gemeente).  

  

10. Bovenstaande vragen 3 t/m 9 ook m.b.t. andere zorginstanties en/of 

samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld RIBW, Aveleijn, of Estinea), met Welbions of 
anderen. 

 

Zie beantwoording vragen 3 t/m 9. 

Voor wat betreft de financiering van zorg: RIBW biedt Beschermd Wonen en met ingang van 2021 

ook verblijf in het kader van de Wet langdurige zorg. Aveleijn en Estinea bieden op de lokaties in 
Hengelo vooral verblijf (wonen in een instelling) in het kader van de Wet langdurige zorg. 

Financiering van deze zorg is een taak van het zorgkantoor. 
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11. Zijn er op dit moment locaties of percelen welke tot doel hebben om voor begeleid of 
beschermd wonen ingezet te gaan worden? Er is sprake van dat er ook één in de 

Slangenbeek komt en dat nu al de omwonenden zich daar zorgen over maken. Klopt dit en 
zo ja, gaat u in gesprek met de omwonenden?  

 

De gemeente ontvangt met regelmaat initiatieven met als doel huisvesting van kwetsbare 
doelgroepen. Wanneer een initiatief concreet wordt, wordt bekeken wie in lead is voor de 
communicatie. Dat kan per initiatief anders zijn (Initiatiefnemer, zorgaanbieder, of gemeente). 

In Slangenbeek is Stichting Stap 1 voornemens kleinschalig (max. 5 mensen) huisvesting te bieden 

aan herstellende verslaafden die een klinische opname hebben afgerond en ondersteuning nodig 
hebben bij de re-integratie in de maatschappij zonder verslavende middelen.  

Stap 1 heeft de buurt geïnformeerd over wie ze zijn, de voorziening, om welke type cliënten het 

gaat en de afspraken die met de cliënten gemaakt worden. Daarnaast is aangeboden verder in 
gesprek te gaan als dat wenselijk is.  

 

12. Hoe groot is de wachtlijst in Hengelo voor begeleid en beschermd wonen?  

 

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen 
sinds 1 januari 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de Wlz-

toegangscriteria. Een deel van de huidige cliënten met een indicatie Beschermd Wonen zal 
daarmee overgaan naar de Wlz. Momenteel vinden deze herindicaties plaats. Door de grote 
hoeveelheid aanvragen kampt het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) met een achterstand.  

Uit contact met het CIMOT blijkt dat er regionaal 114 mensen op de wachtlijst voor Beschermd 
Wonen waarvan een deel mogelijk naar de Wlz gaat. Een deel daarvan zijn inwoners uit Hengelo. 

De achterstand van het CIZ bij de indicatiestelling is van invloed op de wachtlijst.  

Het is daarom momenteel niet mogelijk precies aan te geven hoe groot de wachtlijst voor 
Beschermd Wonen nu precies is.  

  

13. Is er behoefte aan (nieuw)bouwlocaties die ingezet kunnen gaan worden voor begeleid of 

beschermd wonen?  
 

Beleid van de gemeente is erop gericht dat inwoners van Hengelo, ook als zij hulpbehoevend 
raken, nog zelfstandig kunnen blijven wonen, op voorwaarde dat hun woning dat mogelijk maakt 

en dit in de omgeving verantwoord inpasbaar is. Soms vraagt dit om tijdige aanpassingen in huis, 
in andere gevallen om een verhuizing. Liefst in dezelfde wijk. 

Het rapport ‘Gezond Wonen in Overijssel’ van de provincie Overijssel laat zien dat er een 
huisvestingsopgave ligt voor verschillende doelgroepen. Dit is op dit moment onderdeel van de 

gesprekken die we hebben met onze partners. In hoeverre dat leidt tot voorstellen voor 
(nieuw)bouwlokaties kan daarom nog niet concreet worden beantwoord. 

 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


