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Wat doet Hengelo in 2017?
Gemeentebegroting op orde

De gemeente Hengelo heeft de financiën op orde. Voor het eerst sinds jaren zijn er geen
nieuwe bezuinigingen nodig. Dat blijkt uit de Beleidsbegroting 2017-2020, die de gemeenteraad op 8 november heeft vastgesteld. Op deze pagina leest u waarop de gemeente Hengelo
het komend jaar inzet.

‘Hengelo staat er goed voor’
op het huidige niveau te houden’. De wethouder
merkt daarbij meteen op dat de gemeente ook
de komende jaren waakzaam is. ‘Er zijn meerdere ontwikkelingen, waarvan de financiële
gevolgen op dit moment onvoldoende duidelijk
zijn. Bijvoorbeeld de onzekerheden in het sociaal domein. Het college en de gemeenteraad
zijn terughoudend met bestedingsvoorstellen’,
aldus de wethouder.

Wethouder Mariska ten
Heuw (Financiën) is
trots op het resultaat:
‘Onze beleidsbegroting
laat voor komend jaar
een positief saldo zien
van 3 ton. Daarbij is
het ons gelukt om de
woonlasten grotendeels

Uitgaven in 2017 enkele voorbeelden

Financieel Portaal
De gemeentebegroting is toegankelijk gemaakt via een nieuw financieel portaal van de
gemeente: https://financien.hengelo.nl.

Woonlasten
De woonlasten stijgen gematigd in 2017:
een toename van 1,5% voor eigenaren van
een woning ten opzichte van vorig jaar en
0,9% voor een huurder. Dit is inclusief de
wijzigingen in de afvaltarieven.

Financiën (48,1 miljoen euro)
•De vraag naar woningbouwkavels neemt
toe. In 2017 wil de gemeente dit verder
intensiveren en zorgen voor voldoende
variatie aan kavels.

Wijzigingen afvaltarieven
De afvaltarieven wijzigen in 2017. De verwachting is dat de meeste huishoudens gemiddeld
1,3% minder gaan betalen. Dit omdat de Hen-

Daarmee wil de gemeente haar omvangrijke
takenpakket compleet, leesbaar en overzichtelijk weergeven, zodat iedereen kan zien waar
de gemeente het geld aan uitgeeft.

geloërs sinds de invoering van Diftar in 2012
opmerkelijk beter hun afval hebben gescheiden en minder afval weggooien.
Het vaste afvaltarief en de variabele tarieven, om restafval aan straat te zetten of in
de ondergrondse container te gooien, stijgen.
Dit komt omdat de kosten voor het ophalen
en verwerken van met name verpakkingen zijn
gestegen. Het tarief om de groene gft-container aan de straat te zetten blijft gelijk. Ook
in 2017 kunnen inwoners van Hengelo 50 kilo
restafval gratis wegbrengen naar het Milieupark aan de Wegtersweg.

Economie, Werk en Inkomen

Bestuur, Veiligheid en Openbare orde

(68,1 miljoen euro)

(41,5 miljoen euro)

• 
Binnen dit programma valt het verstrekken van bijstand en
•Bredere inzet om fraude en misbruik met (jeugd)
andere uitkeringen.
zorggelden tegen te gaan.
• Met het Lefproject ‘Aansluiting onderwijs - arbeids•
Ook in 2017 blijft de gemeente intenmarkt’ wil de gemeente schoolverlaters van het spesief in contact met politie, Wijkracht,
ciaal voortgezet en praktijkonderwijs sneller aan
scholen, wijkorganisaties et cetera
een baan helpen.
om radicalisering en extremisme
Lasten (* € 1 miljoen)
• 
De gemeente start met voorbereidende
te herkennen en zoveel mogeLasten (* € 1 miljoen)
werkzaamheden om het Twentekanaal toelijk tegen te gaan.
gankelijk te maken voor grotere schepen.
•  Verdere doorontwikkeling
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•De raad heeft besloten ook in
2017 geld beschikbaar te stellen
voor de regeling ‘Groene Pet’, om de
aanleg van groene daken (bedekt met
sedum) te bevorderen. Inmiddels zijn
er in Hengelo al 47 daken ‘vergroend’.
De huizen zijn daardoor beter geïsoleerd en het regenwater kan daarmee
beter worden afgevoerd.
• Verdere aanleg van de fietssnelweg
F35.
• 
Start van Gildebor, de organisatie
die zich bezig gaat houden met beheer en onderhoud van de openbare
ruimte.
• Extra toezicht en handhaving om afvaldump tegen te gaan.
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Ontwikkelingen sociaal domein
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aanpak niet binnen de beschikbare budgetten uit te kunnen voeren. Het college van
B en W maakt een apart plan van aanpak om hier inhoudelijk en financieel op in te
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kunnen spelen. Dit is in het eerste kwartaal van 2017 klaar.
Verder zet de gemeente in op:

Onderwijs en Jeugd (40,8 miljoen euro)

• Doorontwikkelen en uitbreiden van de voorschoolse voorziening in Hengelo.
• Lefprojecten ‘Voorbereid ouderschap’, ’Preventie vechtscheiding’ en
de ‘Doe-boerderij’, om er samen met onze partners voor te zorgen dat
er voldoende opvoed- en opgroeivoorzieningen zijn.
• Vervolg op project Praktijk Ondersteuners Huisartsen Jeugd.

Welzijn en Zorg (33,2 miljoen euro)

• Meer dag- en vrijetijdsbesteding in de wijken.
• Goede ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Sport en Cultuur (15,2 miljoen euro)
Ruimtelijke ontwikkeling en
Mobiliteit (6,8 miljoen euro)
• Het Weusthagpark wordt voltooid in 2017.
• De gemeente maakt verdere afspraken met woningcorporatie Welbions over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.
• De gemeente start met de uitvoering van een aantal
grotere projecten voor een betere doorstroming. Zoals het kruispunt Kuipersdijk-FBK-Marathonlaan en
de afronding van de Laan Hart van Zuid.

• De structurele bezuinigingen op de Bibliotheek en het Rabotheater worden
voor 50.000 euro per jaar
teruggedraaid.
• Twentebad: in 2017 start
de bouw van de overkapping van het 50 meter
buitenbad.
•  Een nieuw kunstgrasveld
op sportpark ’t Wilbert
voor Achilles ’12.
• Oyfo (HEIM/CREA en Muziekschool) gaat op zoek
naar één gezamenlijke
huisvesting.

