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Voorwoord coalitieakkoord 2014-2018

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 hebben 
geleid tot een coalitie van SP, CDA, D66 en PvdA. Deze 
partijen beschikken samen over 21 zetels in de gemeente-
raad en hebben daarmee een solide basis. De coalitiepar-
tijen hebben gekozen voor een compact akkoord met de 
belangrijkste ontwikkelingen die in onze gemeente voor 
deze collegeperiode aan de orde komen.
In het akkoord zijn niet alle beleidsterreinen uitputtend 
besproken. Voor veel terreinen geldt dat wij de door de 
raad in de periode 2010-2014 genomen besluiten (blijven) 
uitvoeren. In dit akkoord spreken wij vooral met elkaar 
af waar wij in de komende vier jaar het verschil willen 
maken!

De titel van dit akkoord symboliseert waar deze coalitie 
voor staat:

Samen aan de slag 
De coalitie wil samen met inwoners, bedrijven en maat-
schappelijke instellingen aan de slag met de uitvoering 
van dit akkoord. Wij rekenen op een actieve houding en 
inbreng. Diezelfde actieve houding gaan de coalitiepart-
ners zelf ook innemen, ook naar de niet-coalitiepartijen 
in de raad. Bij de totstandkoming van het meerjarenper-
spectief 2016-2019 zal deze houding in ieder geval in 
belangrijke mate moeten bijdragen aan het draagvlak voor 
de uiteindelijke keuzes. De coalitie denkt dat de nieu-
we structuur waarbinnen de raad vergadert, hieraan ook 
positief bijdraagt.

Energiek 
Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
maken Hengelo een krachtige en energieke stad. Daarop 
vertrouwen wij en die energie spreken we ook aan. We 
hebben een rijk verenigingsleven en de sociale samenhang 
is sterk. Hengelo heeft een hoog aantal arbeidsplaatsen 
voor een breed scala met werkgevers en werknemers. De 
energie van ondernemers is de motor voor de Hengelose 
en Twentse economie.
We (blijven) werken aan een energiek Hengelo om in te 
wonen, werken en ondernemen.

Aangenaam
Hengelo kenmerkt zich door een goed voorzieningen-
niveau (sport, cultuur, welzijn, openbare ruimte, zorg en 
inkomensondersteuning). Er wachten ons de komende 
jaren grote uitdagingen. We staan voor een geweldige 
opgave, omdat in het sociale domein er zeer substantiële 
taken bijkomen waarvan de uitvoering grote impact op 
onze inwoners en instellingen heeft. In de binnenstad 
moet een herontwikkeling van functies plaatsvinden. 
Tegelijkertijd wacht ons weer een majeure bezuinigings-
opgave die ons ook weer voor moeilijke keuzes plaatst. 
Onze ambitie is om deze opgaven zó op te pakken dat 
Hengelo ook in de toekomst een aangename stad blijft.
 
Aan de slag dus!

De fracties van SP, CDA, D66 en PvdA

‘Samen aan de slag voor een energiek en aangenaam Hengelo’
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Samen gaan we aan de slag voor een energiek en aangenaam Hengelo!

Wij realiseren ons dat de veranderingen in het sociale 
domein die worden ingezet met de decentralisaties van de 
Wet op de Jeugdzorg, de uitbreiding van de Wmo en de 
Participatiewet een grote impact hebben op onze inwoners 
en op de bestaande maatschappelijke structuren in onze 
stad. Deze veranderingen worden mede ingegeven door de 
bezuinigingen die tegelijk met deze nieuwe taken op deze 
terreinen moeten worden ingevuld.

We gaan samen met onze partners op zoek naar sociale 
innovaties om deze decentralisaties goed te laten landen. 
Een belangrijke voorwaarde voor sociale innovaties is 
dat de schotten tussen verschillende vormen van onder-
steuning en zorg zoveel mogelijk verdwijnen. Daar maken 
wij ons sterk voor. Zo willen wij bijvoorbeeld bezien in 
hoeverre beschut werken en arbeidsmatige dagbesteding 
gebruik kunnen maken van elkaars voorzieningen.

Centraal staat de individuele (hulp)vraag van onze inwo-
ners. Op basis van huisbezoeken wordt die vraag in beeld 
gebracht.

Zo bezoeken we de huidige groep Wajongers die herbe-
oordeeld wordt op arbeidsvermogen om de ondersteuning 
vanuit de gemeentelijke voorzieningen op hun nieuwe 
situatie af te stemmen. Ook gaan wij keukentafelgesprek-
ken voeren met onze inwoners die huishoudelijke hulp 
ontvangen. Het doel is te bespreken hoe het anders kan 
en in kaart te brengen welke ondersteuning zij verder 
nodig hebben. Dit helpt bij het bepalen van het integrale 
zorgaanbod.
We beginnen daar in 2014 al mee, vooruitlopend op 
onze wettelijke taak, en stellen hier ook middelen voor 
beschikbaar. We vertrouwen op professionals die de vraag 
van onze inwoners mede invullen. Dat doen ze wat ons 
betreft in multidisciplinaire wijkteams. We gaan uit van 
één huishouden, één ondersteuningsplan en waar nodig 
één regisseur. We richten in eerste instantie één centrale 
toegang in voor alle hulpvragen. 

We bouwen uit wat nu al goed werkt en sluiten aan bij 
laagdrempelige plekken waar mensen hun vragen stellen, 
zoals scholen en huisartsen.

We bereiden verschillende scenario’s voor waarin de 
programmering van algemene voorzieningen enerzijds en 
individuele maatwerkvoorzieningen/persoonsgebonden 
budgetten (PGB’s) anderzijds inzichtelijk worden gemaakt. 
Wij sluiten niet uit dat voorzieningen, die nu nog als indi-
viduele maatwerkvoorzieningen worden verstrekt, worden 
omgebouwd tot algemene collectieve voorzieningen.

Hiermee geven we invulling aan onze inzet voor een 
sociaal Hengelo.

De invoering van de decentralisaties zal initiële kosten 
met zich meebrengen. In de financiële paragraaf geven we 
aan hoe we daarmee omgaan.

Decentralisatie algemeen
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Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties maken Hengelo tot een krachtige en aangename stad.
Op die kracht vertrouwen wij en die spreken we ook aan.

Ons Sociaal Werk Leerbedrijf (SWB Midden-Twente) is de 
eerste partner voor ondersteuning van arbeidsgehandicap-
ten in dienst van reguliere bedrijven (‘ontzorging’). Wij 
stimuleren de beweging naar werken buiten de muren van 
SW. Wij bieden de huidige SW-geïndiceerden een veilige 
werkplek.

Wij willen maximale gemeentelijke invloed binnen het 
regionaal Werkbedrijf om de doelgroep ‘mensen met een 
arbeidsbeperking’ direct te plaatsen op de beschikbare 
garantiebanen. Daartoe doen wij een dringend beroep op 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Henge-
lose bedrijven. Wij geven ruimte aan innovatieve invulling 
en omvang van de garantiebanen vanuit ons bedrijfsleven. 
Als de Quotumwet er komt, overleggen we met de sectoren 
en bedrijven over de verdeling en uitwerking.

Wij passen het instrument van loonkostensubsidie toe 
met een aanvulling tot minimaal het minimumloon. Dit 
betekent dat werken loont.

Wij geven invulling aan beschut werken voor de mensen 
die hierop aangewezen zijn. Wij stemmen de vorm van 
beschut werken in regionaal verband af.

Hoe we de nieuwe WMO-taken zoals begeleiding en 
kortdurend verblijf uitvoeren, bepalen we in het over-
gangsjaar 2015 samen met de andere Twentse gemeenten. 
Wij bepalen zelf de toegang tot deze voorzieningen en 
de keuzevrijheid van onze inwoners en daarmee de inzet 
van algemene en maatwerkvoorzieningen. Wij willen met 
huidige en eventueel nieuwe aanbieders raamcontracten 
afsluiten met voorwaarden over kwaliteit, tarieven, 
managementinformatie en onderlinge samenwerking. 

Wij hechten aan spreiding van voorzieningen die een com-
binatie bieden van wonen en ondersteuning (wonen met 
zorg). Daarbij is de benodigde zorg leidend. We houden 
rekening met de leefbaarheid in de wijk en met het feit 
dat steeds meer van mensen wordt verwacht dat ze langer 
thuis blijven wonen.

Wij verwachten een aanzienlijke korting op de huishou-
delijke hulp. Wij werken een aantal scenario’s uit hoe wij 
deze bezuiniging denken op te vangen, waarbij wij recht 
doen aan de vraag van inwoners, de te behalen resultaten 
en de korting die wij krijgen. 

We hebben oog voor de onrust onder ouderen over moge-
lijk gedwongen verhuizingen uit verzorgingshuizen. Wij 
brengen in kaart in welke mate deze problematiek zich in 
Hengelo voordoet met het oog op een mogelijk beroep op 
WMO-voorzieningen.

Om kosten te besparen zoeken wij naar het combineren 
van allerlei vormen van voorzieningen voor vervoer.

Wij gaan uit van een positief opgroei- en opvoedklimaat, 
waarbij het primaat bij ouders en opvoeders ligt. Niet 
alleen bij de huidige taken van het preventieve jeugd-
beleid en de jeugdgezondheidszorg, maar ook bij de nieuwe 
jeugdzorgtaken waarvoor wij vanaf 2015 verantwoordelijk 
zijn. De inkoop van de nieuwe jeugdzorgtaken doen wij (zo 
veel mogelijk) samen met de andere gemeenten in Twente. 
Via raamcontracten maken wij afspraken met aanbieders 
over de kwaliteit en de prijs van de hulp en ondersteuning. 
Wij zien er scherp op toe dat die afspraken nagekomen 
worden.

Ook zetten we in op preventie. Met (huis)artsen en scho-
len maken wij specifieke afspraken over de doorverwijzing 
naar en inzet van jeugdhulp. We hechten veel waarde aan 
een goede borging van onze crisisdienst en het Advies- en 
Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

We zetten in op vergroting van de sociale weerbaarheid 
van de jeugd in onze gemeente. Samenwerking met en 
binnen het onderwijs staat daarbij voorop. 

Integrale Kind Centra, als samenwerkingsvorm tussen 
peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs zien wij als 
de basisvoorziening voor de ontwikkeling van kinderen. 
Vanuit de transitie jeugdzorg voorzien wij een nauwe 
relatie met onderwijs als vindplaats. Wij vinden het 
belangrijk om deze beide werelden - wereld thuis en 
wereld op school - met elkaar te verbinden. De zorg moet 
haar plek krijgen op de vindplaats en hiervoor willen we 
een extra stap zetten.

Decentralisatie Participatiewet Decentralisatie AWBZ naar WMO Decentralisatie Jeugd(zorg)
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Economie is bij uitstek een beleidsterrein dat niet bij de 
gemeentegrens ophoudt. Twente is onze economische 
entiteit. Wij vinden dat economische ontwikkelingen die 
goed zijn voor Twente ook goed zijn voor Hengelo. Wij 
investeren in die Twentse samenwerking en benutten 
daarbij het WTC-netwerk. Samenwerken tussen en fysiek 
samenvoegen van gemeentelijke afdelingen EZ zien wij als 
een concrete en logische stap.

In de economische samenwerking in Twente willen wij 
een sectorale aanpak. De belangrijkste kans-sectoren op 
grond van werkgelegenheid en economische potentie zijn 
techniek (HTSM), logistiek en zorg & welzijn. De samen-
werkingspartners gaan aan de slag om met onderwijs en 
bedrijfsleven in de sectoren concrete regionale plannen 
te maken. Eén van die concrete regionale plannen is het 
techniek-pact. 

Wij sturen op het revitaliseren van bestaande bedrijven-
terreinen (herontwikkeling Twentekanaal en Wester-
maat-Zuidwest). We koersen op een volwaardig Twents 
havenbedrijf. Voor de verbreding en verdieping van het 
Twentekanaal houden we rekening met eigen investeringen 
aan de kades.
 
We zoeken enerzijds naar mogelijkheden om de regeldruk 
voor ondernemers te verminderen en anderzijds om waar 
mogelijk via regelgeving ondernemers te faciliteren.

De verdere ontwikkeling van specifieke profielen zoals 
het High Tech Systems Park Twente (Thales-campus), de 

Hazemeijer locatie (creatieve economie) en het Gezond-
heidspark draagt bij aan onze economische profilering.

De gemeente ondersteunt initiatieven voor glasvezel in 
het buitengebied door vraagbundeling en afstemming met 
buurgemeenten. Voor de aanvullende financiering doen 
we een beroep op beschikbaar provinciaal budget. We 
bevorderen dat ook snelle dataverbindingen in de rest van 
de gemeente tot stand komen.

Wij houden vast aan de eerder door de raad gekozen lijn 
met betrekking tot koopzondagen en openingstijden die 
op dit moment kan rekenen op een breed draagvlak bij 
de Hengelose ondernemers. Als het draagvlak verandert, 
staan we open voor wijziging van het beleid.

Wij zien de intensieve samenwerking binnen de arbeids-
marktregio Twente onder andere als krachtig instrument 
voor de bestrijding van (jeugd)werkloosheid: met een 
jeugdwerkactieplan, regionaal afgestemde instrumenten 
voor werkzoekenden en werkgevers en inzet op dienstver-
lening aan de kansrijke sectoren. Wij willen de mismatch 
aanpakken. De vraag van de werkgever is daarbij leidend. 
We spreken ondernemers aan op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.
Wij investeren stevig in regionale samenwerking tussen de 
4 O’s (onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid).

De werkgeversdienstverlening en vacaturevervulling 
organiseren we via regionale afstemming op het Werkplein 

Twente. Wij intensiveren de samenwerking met onder 
andere UWV. Hier bemiddelen we samen alle types werk-
zoekenden/doelgroepen. We onderzoeken de uitbouw van 
het Werkplein naar een regionaal ondernemersplein.

Wij spreken uitkeringsgerechtigden met korte afstand tot 
de arbeidsmarkt aan op eigen verantwoordelijkheid. Wij 
organiseren via de SWB leerwerkplekken voor mensen die 
kunnen werken, maar daarin nog ontwikkeld moeten wor-
den. Dit gebeurt zoveel mogelijk bij bedrijven en instellin-
gen. Wij zetten in op een betere aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt. Vooral de aansluiting met praktijkleren voor 
leerlingen zonder startkwalificatie. We steunen innovatieve, 
flexibele en arbeidsmarktgerichte ROC-opleidingen.

We maken afspraken met uitkeringsgerechtigden hoe zij 
hun inzet voor de maatschappij kunnen vormgeven. Wij 
bestrijden laaggeletterdheid samen met het ROC en de 
Stichting Lezen & Schrijven.

Wij geven onze wettelijke taken met betrekking tot 
ondersteuning van starters en ondernemers vorm via de 
uitvoering van de Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
door onze afdeling ROZ. Wij willen daarbij blijven op-
treden als centrumgemeente voor gemeenten in Twente 
en de Achterhoek. Bijzondere aandacht besteden we aan 
vroegsignalering van problemen bij bestaande zzp-ers en 
ondernemers via advisering en coaching.

Economie

Werk

Ondersteuning ondernemers en starters

Wij vinden dat taken die we tot het ‘publieke domein’ rekenen,
ook binnen de gemeentelijke zeggenschap moeten zijn.
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Bij het bouwen aan een aangename stad past een ontspannen relatie tussen bestuur en stad. 
Daaraan willen wij werken door ruimte te geven bij gemeentelijke plannen: goed luisteren naar de 

vraag, minder strakke regels en draagvlak in de samenleving als basis voor de plannen.

In het onderwijs zijn er op dit moment verschillende ont-
wikkelingen gaande. Zo zal het aantal leerlingen komende 
jaren verder afnemen en zal ook het passend onderwijs 
verder ingevuld moeten worden. Hiervoor is een goede 
samenwerking tussen de verschillende schoolbesturen 
noodzakelijk, in ieder geval over het huisvestingsvraag-
stuk. In die samenwerking willen wij verder investeren. 

Passend onderwijs maakt daarnaast een clustering van kennis 
noodzakelijk en daarmee een fysieke clustering van speciaal 
onderwijs wenselijk (zowel bij het primair als het voortgezet 
onderwijs). Wij willen dit binnen de kaders van ons onder-
wijshuisvestingsbudget zo veel mogelijk faciliteren.

Verder willen we sport, muziek, cultuureducatie en tech-
niekonderwijs zoveel mogelijk naar de scholen brengen.

Het Rijk heeft besloten tot invoering van de entreeoplei-
ding. Het risico is dat een groep jongeren hieraan niet kan 
voldoen en buiten de boot valt. In Hengelo willen we een 
oplossing voor deze groep en zetten ons in voor behoud 
van bestaande voorzieningen, zoals de Kapstokprojecten.

De basis voor het cultuurbeleid in Hengelo is de huidige 
cultuurvisie die we gaan uitvoeren. Educatie speelt hierin 
een prominente rol en moet zoveel mogelijk naar de inwo-
ners worden gebracht in scholen en wijken. Het gaat dan 
niet alleen om kunst-, cultuur- en muziekeducatie, maar 
ook om de bibliotheek in de school.

De programmering van de beel-
dende kunst geven we invulling 
met een publiek-private samen-
werking tussen een onafhanke-
lijke programmacommissie en 
Heartpool.

We willen de lokale (beeldende) kunstenaars waar mogelijk 
faciliteren met exposities in de openbare ruimte en we 
gaan met beeldende kunstenaars zoeken naar tijdelijke 
expositieruimte in de binnenstad.

Verdergaande samenwerking tussen Hengelose culturele 
instellingen vinden we van groot belang, maar ook de 
samenwerking met de culturele voorzieningen in Enschede.
Huisvestingsvraagstukken worden in relatie tot onze wens 
tot samenwerking opgelost. Goed en transparant bestuur 
en toezicht van de instellingen zal de komende jaren 
steeds belangrijker worden. De Governance Code Cultuur is 
hiervoor een goed hulpmiddel.
De discussie rond paracommercie binnen culturele instel-
lingen ronden we af in de Horecavisie die we nog in 2014 
aan de raad ter besluitvorming voorleggen.

We zijn trots op de kwaliteit van het Hengelose culturele 
erfgoed. De zichtbare erfenis van het industriële verle-
den, tuindorp ‘t Lansink, de karakteristieke gebouwen van 
de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, de functie 
van Hengelo als stad met spoor, water en wegen en het 
bijzondere buitengebied zijn het meer dan waard om aan-
dacht aan te schenken. We willen deze kwaliteit behou-
den en onderstrepen dit door actief mee te werken door 
nieuwe functies te geven aan gebouwen die het verleden 
weerspiegelen. 
Wij wijzen panden die in eigendom van de gemeente 
zijn alleen aan als monument als er onderhoudsbudget 
beschikbaar is.

Wij zien erop toe dat er in de geest van de motie van 
25 maart 2013 wordt gehandeld. Het herbestemmings-
onderzoek moet in gang worden gezet door Welbions en 
uiterlijk 28 augustus 2014 zijn afgerond.

Onderwijs Kunst en Cultuur Cultureel erfgoed

Badhuis / Ariënsschool
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Als gevolg van rijksbezuinigingen gaan we meer inzetten 
op algemene collectieve voorzieningen in plaats van op 
grote schaal individueel maatwerk. Wij willen meer samen- 
hang aanbrengen in de programmering voor jeugd en 
volwassenen en doen daarbij een beroep op het zelf-
organiserend vermogen van de inwoners, verenigingen en 
instellingen. Wij gaan met onze partners in gesprek over 
de wijze waarop nieuwe of uit te breiden activiteiten op 
een goede wijze over de stad kunnen worden gespreid en 
een plek kunnen krijgen in hun programma.

Wij zetten in op gebruik door gesubsidieerde instellin-
gen en verenigingen van gemeentelijk maatschappelijk 
vastgoed, in het bijzonder de wijkwelzijnsaccommodaties. 
Gezamenlijke huisvesting en het delen van accommodaties 
dragen bij aan de integrale manier van (samen)werken. 
Wij realiseren ons dat dit gevolgen heeft voor de wijze 
van aansturing van de wijkwelzijnsinstellingen en gaan 
hierover met ze in gesprek.

Vanuit diezelfde eigen kracht in de wijk stimuleren wij de 
instandhouding van speeltuinen.

Wij vragen onze inwoners actief te zijn in de maatschap-
pij. Vrijwilligers en mantelzorgers worden in toenemende 
mate belangrijker. Wij stimuleren vrijwilligerswerk en man-
telzorg door extra inzet op opleiding, voldoende onder-
steuning, voorkomen van overbelasting en het organiseren 
van een vorm van respijtzorg. We zoeken daarvoor actief 
naar combinaties van samenwerking tussen formele en 
informele zorg, dagbesteding en inzet van vrijwilligers.

Mensen met een uitkering hebben mogelijkheden voor 
maatschappelijke participatie. Wij vragen hen zich in te 
zetten naar vermogen en wij maken daarover concrete af-
spraken. Daarbij willen wij kansen vergroten. Bijvoorbeeld 
door deelname aan wijkactiviteiten, zoals taallessen. Ook 
mantelzorg is voor ons een volwaardige vorm van partici-
patie. En wij vragen van (sport)verenigingen in hun orga-
nisatie ruimte te bieden aan vrijwilligers uit de doelgroep 
van maatschappelijke participatie.

Ook bewonersbedrijven bieden mogelijkheden voor 
maatschappelijke participatie. Hier kunnen mensen vrij-
willigerswerk doen. Dat geldt ook voor mensen met een 
uitkering. Wij juichen dit toe als ze geen verdringing van 
regulier werk veroorzaken. Ze zijn aanvullend op wat wij 
aan algemene voorzieningen organiseren en ontlenen hun 
bestaansrecht aan de eigen kracht van inwoners.
 

Wij hebben in Hengelo een bloeiend verenigingsleven en 
veel vrijwilligers en beschouwen dat als ruggengraat van 
onze stad. Ook waarderen we de burgerinitiatieven in de 
zorg, in het sociale en in het fysieke domein. Dit is de 
kracht van Hengelo. Wij willen de voorwaarden bieden 
voor het gezond houden van ons verenigingsleven. 

Wij zien het voortzetten van maatschappelijke stages als 
mogelijkheid om jongeren actief te betrekken bij het vrij-
willigerswerk. Wij geven uitvoering aan de gemaakte afspra-
ken met schoolbesturen over voorzetting ook na 2014. 

Wij onderschrijven de wenselijkheid van een goed dekkend 
netwerk van AED’s. Er zijn goede voorbeelden van initi-
atieven van bewoners en wijkorganisaties die navolging 
verdienen. Om deze initiatieven te stimuleren en uit te 
bouwen brengen wij de witte vlekken in kaart. De resulta-
ten daarvan bespreken we met de bewoners(organisaties).

Wij omarmen de uitvoering van het ‘Dorpsplan Beckum plus’ 
door de inwoners van Beckum/Oele. Wij voeren periodiek 
overleg met de stuurgroep en werkgroepen die de uitvoe-
ring realiseren. Bij de meeste onderwerpen uit het dorps-
plan is de gemeente betrokken. Het betreft onder meer wo-
ningbouw, verkeer, onderwijs, recreatie, sport en inrichting 
van de openbare ruimte. 

(Wijk)welzijnswerk

Beckum/Oele

Maatschappelijke participatie Vrijwilligerswerk/Burgerkracht

In het fysieke domein geven wij meer ruimte aan inwoners: 
zij geven de plannen en de uitvoering ervan meer en meer zelf vorm. 

Daar waar inwoners van de stad zelf draagvlak creëren, ondersteunen wij de initiatieven.
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In het sociale domein hebben inwoners en partners in de stad hun eigen rol en bijbehorende 
verantwoordelijkheid. Hier nemen wij nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid voor het garanderen van een 
sociale basis. De inzet en eigen initiatieven van inwoners zien wij als een belangrijke aanvulling op die basis.

De coalitie heeft veel waardering voor de energie die de 
skategroep aan de dag legt om in Hengelo een skatepark 
te realiseren. Dat deze ambitie in onze stad leeft en dat 
inwoners er keihard aan werken, wil de coalitie dan ook 
graag faciliteren. Wij vinden dat we er alles aan moeten 
doen om het de skategroep mogelijk te maken een skate-
park te realiseren op de door hen gewenste locatie. Uit ons 
contact blijkt overduidelijk een voorkeur voor een locatie 
met veel reuring in het centrum van de stad. Daarop richt 
zich dan ook de energie voor zowel de tijdelijke als de per-
manente oplossing. Het Industrieplein in de nabijheid van 
Metropool is door hen zelf herhaaldelijk als beste locatie 
genoemd.

Binnenkort wordt het gymlokaal bij het voormalige MTS- 
gebouw gesloopt en leggen we hier een tijdelijke skate-
voorziening aan. Binnen de coalitie is er draagvlak voor 
een permanent skatepark op het Industrieplein (huidige 
P&R-locatie). Deze locatie komt beschikbaar op het mo-
ment dat de parkeergarage wordt opgeleverd. De midde-
len voor de inrichting daarvan worden gevonden in het 
beschikbare budget voor de inrichting van het plein (Hart 
van Zuid, de gereserveerde middelen van de gemeente) en 
de te verwerven middelen door de skaters zelf.

Armoede en schulden belemmeren actieve deelname aan 
de maatschappij. Wij komen met een meerjarenperspectief 
hoe de voorzieningen van het armoedebeleid verbonden 
kunnen worden met participatiedoelen.

We voeren nog dit jaar het zogenaamde kindpakket in. 
Wij willen dat kinderen mee kunnen doen in onze samen-
leving. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, ontwer-
pen we in overleg met de betrokken partners. De extra 
rijksmiddelen zetten we hiervoor in. De inkomensgrens 
hiervoor blijft net als bij de overige voorzieningen 120% 
van het wettelijk minimumloon.

We zetten nog meer in op preventie en op korte intensieve 
schulddienstverleningstrajecten. 
De huidige relatie met de Voedselbank en het Jeugdsport-
fonds zetten we voort.

Voor het optimaal nut van het activiteitencentrum is een 
locatie in het centrum essentieel. We zien het stadhuis als 
een aanvaardbare, maar niet optimale locatie. De raadsuit-
spraak van oktober 2013, waarbij de locatie Willemstraat 
is afgewezen, is voor ons het uitgangspunt. Humanitas 
Onder Dak en samenwerkende partners hebben de ruimte 
om te onderzoeken of zij alsnog een beter alternatief 
voor de huisvesting van het activiteitencentrum kunnen 
vinden.

De belangrijkste doelgroep voor het sportbeleid is de 
jeugd in Hengelo. Hiervoor is Hengelo Sport een belang-
rijke partner, onder andere in haar overdracht van kennis 
en kunde aan leerkrachten en hun verbindende rol tussen 
onderwijs en sport(verenigingen). Inwoners van Hengelo 
zijn in grote mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen 
sportgedrag, wel zien we een rol om sport en bewegen te 
stimuleren bij alle inwoners, jong en oud. 

We vragen aan sportverenigingen zich niet alleen te rich-
ten op hun eigen leden, maar ook oog te hebben voor de 
directe omgeving en hun maatschappelijke positie in de 
stad. 

We willen dat de besturen van de sportverenigingen vol-
doende professioneel zijn toegerust. Als gemeente willen 
we hierin o.a. ondersteunen door het organiseren van the-
mabijeenkomsten. Daar waar een nauwe financiële relatie 
bestaat tussen de gemeente en de verenigingen, stellen 
we eisen aan de governance.

Skatepark Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening Sportbeleid

AC Bij de Toren
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Voor ons gaan ‘mensen uitdrukkelijk vóór stenen’. 
Deze sociale voorkeur dragen we met overtuiging en kracht uit. 

De impact van de decentralisaties en de rijksbezuinigingen maakt deze focus nodig. 

De binnenstad zien we als de huiskamer van onze stad. 
In de binnenstad komen veel ontwikkelingen samen. Er 
zijn veel dwarsverbanden en de urgentie om te handelen 
is hoog. Dat vraagt om een gecoördineerde en samenhan-
gende aanpak. De gemeente gaat samen met de partners 
actief in de binnenstad aan de slag. 

Aanpak van de leegstaande panden staat voor ons hoog 
op de agenda. We onderzoeken de mogelijkheden tot het 
instellen van een vereveningsfonds. 

We zijn ons bewust van onze taak en rol. Op de eerste 
plaats werken we als gemeente aan de fysieke conditie 
van de binnenstad (schoonvegen op koopzondagen struc-
tureel maken, uitvoering geven aan de maatregelen uit 
het raadsbesluit van maart 2014). We streven naar verbe-
tering van het winkellandschap, het horecalandschap, 
het culturele landschap en verruiming van de functies 
wonen en werken. Creatieve omvorming van bestemmin-
gen stimuleren we volgens de principes van de ‘spontane 
stad’.
Op de tweede plaats gaan we werken aan onze identiteit 
en imago, een sterke evenementenkalender (in samenwer-
king met Bureau Hengelo) en vooral het verbeteren van 
de samenwerking met de belanghebbende partijen in onze 
binnenstad, omdat we met z’n allen de schouders eronder 
moeten zetten (onder andere door voortzetting BIZ).

We gaan nog dit jaar in beeld brengen welke verwachtin-
gen onze inwoners en bezoekers hebben over de binnen-
stad en welke maatregelen daaraan tegemoet komen. 

We stellen een investeringsfonds voor de binnenstad in, 
onder meer als bijdrage aan deze maatregelen. De voeding 
van dit fonds werken we verder uit waarbij we uitgaan van 
een indicatieve ruimte van jaarlijks €200.000 voor inci-
dentele maatregelen. We benutten de mogelijkheden van 
de ruimtelijk-economische ontwikkelagenda Netwerkstad. 
De middelen uit het investeringsfonds kunnen worden 
ingezet als cofinanciering van de provinciale bijdragen 
voor de ‘spontane stad’ en voor het aanjagen van onder-
nemersbijdragen.

Er lijkt nu (ten tijde van het schrijven van dit coalitie-
akkoord) concreet zicht te zijn op uitvoering van de 
horecawand. Wij juichen de realisatie van dit onderdeel 
van het project Lange Wemen toe. De horecawand en de 
inrichting van het Burgemeester Jansenplein zien wij als 
samenhangende onderdelen. Ongeacht de verdere voort-
gang van het project als geheel spannen wij ons in om het 
plein direct na realisatie van de horecawand in te richten.

De coalitie ziet de realisatie van Lange Wemen als een 
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de binnen-
stad. Geconstateerd wordt dat het voor de ontwikkelaar 
van het commerciële deel van Lange Wemen (AM RED) 
in deze markt moeilijk is om tot realisatie te komen. AM 
heeft heel recent aangegeven in gesprek te willen met de 
gemeente over een aangepaste programmering en fasering 
van het plan en heeft een beroep gedaan op de gemeente 
om hier gezamenlijk verantwoordelijkheid in te nemen.
Ook constateert de coalitie dat er plannen zijn om een 

deel van het oppervlak dat nu nog is bestemd voor winkels 
op een andere wijze te vullen. Wij zien hierin kansen 
omdat dit enerzijds een vermindering van het aantal vier-
kante meters aan winkels betekent en er anderzijds een 
functie kan worden gerealiseerd die nog steeds een aan-
zienlijke hoeveelheid bezoekers naar de binnenstad trekt.

Daarnaast constateren wij dat het maatschappelijk 
draagvlak voor de realisatie van een nieuw stadskantoor 
is afgenomen. Wij blijven voorstander van de komst van 
ambtenaren naar de binnenstad. Wij zien in de hulpvraag 
van AM ruimte om in de komende maanden een onderzoek 
uit te voeren naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden 
voor de nieuwbouw van het stadskantoor. We kijken daar-
bij vooral naar het gebruik van bestaande panden in de 
binnenstad in de directe omgeving van het plangebied.

De alternatieven dienen aan vergelijkbare eisen te voldoen 
als nieuwbouw. Wij zullen de alternatieven toetsen aan de 
oorspronkelijke eisen die zijn gesteld aan de nieuwbouw 
en daarnaast zullen we toetsen op financiële consequen-
ties ten opzichte van de huidige huisvesting, organisatori-
sche gevolgen, bijdrage aan levendigheid van de binnen-
stad en duurzaamheid. Op basis van dit onderzoek wil de 
coalitie een definitief besluit nemen over de bouw van 
het stadskantoor. Een bestuurlijke opdracht (BO) hierover 
leggen wij uiterlijk in juni aan de gemeenteraad voor. 
Deze BO voorziet in een afronding van de verkenning van 
de alternatieven in september 2014.

Binnenstad

Lange Wemen
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Geen Hengelose buurt of wijk is hetzelfde. En dat is mooi! Wij koesteren de verschillen in onze stad. 
Dat betekent dat er geen blauwdruk is vanuit het stadhuis: burgerkracht en plannen vanuit de 

buurt maken dat de oplossing aansluit bij de behoeften en leefbaarheid van de wijk.

We voeren de concrete samenwerkings- en investeringsaf-
spraken uit de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente uit.

Een vitale samenleving in een aantrekkelijke omgeving, 
een innovatieve top-kennisregio van internationaal belang 
met brede werkgelegenheid gebaseerd op drie speerpun-
ten: hightechsystemen en materialen (HTSM), logistiek en 
recreatie & toerisme.

Om de ontwikkeling van Twente als innovatieve kennis-
regio te ondersteunen is een toekomstbestendige ruim-
telijke hoofdstructuur nodig. De tijd van grote uitbrei-
dingslocaties is voorbij. Vandaar dat we kiezen voor 
bestaand stedelijk gebied, met focus op de binnenstad. 

Samenwerking is van belang bij het programmeringsvraag-
stuk met betrekking tot woningbouw en bedrijvenlocaties. 
We onderschrijven de gedachte dat het programmerings-
vraagstuk een Twents probleem is, dat we samen moeten 
oppakken.

De wandelpadenstructuur in het Weusthagpark wordt 
afgemaakt. We maken in samenwerking met de Vereniging 
Vrienden van Het Weusthag en andere partners de ontwik-
keling naar een echt ‘burgerpark’ af.

Wij realiseren de lopende projecten binnen het project 
Hart van Zuid. Dit zijn de fietsenstalling, de P&R-garage, 
het winkelcentrum Esrein, de Laan Hart van Zuid, een 
nieuwe brug over het Twentekanaal, de opstart 1e fase 
WTC Businessdistrict en het Vereenigingsgebouw.

Parallel daaraan overleggen de samenwerkende partijen 
in Hart van Zuid (Van Wijnen en de gemeente) over een 
herijking van de samenwerking. Daarbij wordt een analyse 
gemaakt van de haalbaarheid van het resterende program-
ma op basis van de huidige en toekomstige marktomstan-
digheden. De uitkomst van deze programmatische en 
financiële analyse bepaalt mede de wijze waarop partijen 
de samenwerking voortzetten. 

We houden vast aan het raadsbesluit van de gemeente-
raad van Hengelo van 8 maart 2005 waarbij is ingestemd 
met de ontwikkeling van een ‘lage Commerciële Civiele 
Luchtvaartvariant’ zoals verwoord in het raadsbesluit van 
de gemeente Enschede van 20 december 2004 inclusief 
alle daarin aangegeven uitgangspunten. Dit betekent dat 
we ons niet kunnen vinden in de huidige plannen en dat 
ook zullen uitdragen.

We vinden het van belang dat het Sports Centre Hengelo 
wordt gerealiseerd. We brengen het gebied rondom het 
stadion tot ontwikkeling. De coalitie onderstreept het 
belang in de ontwikkeling van deze plek door investe-
ringen in het complex door de gemeente. De ondergrond 
van het complex is eigendom van de gemeente. We willen 
daar in alle redelijkheid in investeren. De ambitie is om 
het gebied rondom het stadion samen met Welbions en 
FC Twente te ontwikkelen. Ten aanzien van FC Twente ligt 
onze voorkeur niet bij het verstrekken van een lening. 
We geven de voorkeur aan het doorbelasten van gemeen-
telijke investeringen via de huur op basis van een gedegen 
risicoanalyse. De gemeente investeert in de ondergrond en 
de velden en berekent dit door in de huurprijs. FC Twente 
is zelf verantwoordelijk voor de nieuwbouw van het stadion.
Uitgangspunt is dat er een passende oplossing komt voor 
de bestaande verenigingen.

Ontwikkelagenda Netwerkstad Hart van Zuid

Weusthagpark

Gebiedsontwikkeling luchthaven

Sports Centre Hengelo
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Wij staan voor een ontspannen samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad. Een breed draagvlak 
voor onze plannen vinden wij ook in de gemeenteraad belangrijk, los van de partijpolitieke verhoudingen. 
Daartoe komen wij met voorstellen naar de gemeenteraad die ook ruimte laten voor verdere inkleuring.

We herijken de afspraken uit het convenant met Welbions. 
Wij willen de effecten van de rijksmaatregelen (verkoop, 
huurverhoging, afgenomen investeringen) op de betaal-
baarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid goed in beeld 
hebben en hierop bestaande afspraken aanscherpen. Ook 
in het kader van de regionale woonvisie willen we over dit 
onderwerp afspraken maken met gemeenten en corpora-
ties.

We gaan onze regierol sterker inzetten door onder meer:
• dichter op de corporatie te zitten met meetbare af-

spraken, waaronder afspraken over het aantal woningen 
per huursegment (staffeling);

• geen onttrekkingen te accepteren zonder zicht op 
vervangende nieuwbouw. Alleen bouwtechnische 
redenen zijn zonder directe vervanging acceptabel als 
sloopmotief;

• zo nodig een Huisvestingsverordening op te stellen met 
regels voor de verdeling van de woonruimtevoorraad en 
eventuele wijzigingen daarin (verdelen van schaarste);

• het stimuleren van toetreding van andere spelers op de 
sociale woningmarkt dan alleen de lokale corporatie. 
Wij willen particuliere ontwikkelaars aansporen om in 
kleine(re) plannen sociale woningbouw te realiseren in 
het goedkope segment.

Met onze partners in wijken maken we afspraken over 
betaalbare woonvormen waar arrangementen voor zorg en 
welzijn zijn inbegrepen. We hebben hierbij specifiek aan-
dacht voor mensen die niet zelfstandig thuis kunnen wonen 
en geen geld hebben voor een particuliere voorziening.

We stellen de woonwensen van mensen centraal door 
zelfbouw te stimuleren en hiervoor ook voldoende ge-
meentelijke kavels beschikbaar te stellen. We gaan ook 
collectieve varianten van zelfbouw stimuleren (waaronder 
collectief particulier opdrachtgeverschap).

In aanvulling op al bestaande stimuleringsmaatregelen 
om gebiedsontwikkeling aan te jagen, ontwikkelen we 
nieuwe instrumenten zoals flexibele bestemmingsplannen 
en experimenteergebieden. De kwalitatieve mismatch 
proberen we uit onze totale planvoorraad te halen vanuit 
de opdracht strategisch programmeren. 

Voor een toekomstbestendige woningvoorraad sluiten we 
green deals met bedrijven en maatschappelijke organisa-
ties. We willen dat zij slimme arrangementen ontwikkelen 
voor huurders en eigenaar-bewoners, gericht op kwaliteits-
verbetering van de bestaande voorraad en op duurzaam en 
levensloopbestendig bouwen.

Inzichten op gebied van spelen veranderen. Er is sprake 
van een verschuiving naar meer natuurlijk spelen en een 
grotere nadruk op ontmoeting. Er komt meer aandacht 
voor informele speelruimte. In het nieuwe speelbeleid 
geven we een grotere rol aan onze inwoners om zelf speel-
voorzieningen te realiseren en/of te onderhouden.
Dat vraagt om geactualiseerd speelbeleid. 
Eerst gaan we inzichtelijk maken wat de consequenties 
zijn van de bezuinigingen waartoe de raad eerder heeft 
besloten. We trekken daar samen met de raad conclusies 
uit. 
Uitgaande van die conclusies maken we een nieuwe nota 
Spelen.

Wonen Spelen
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Wij staan voor een sociaal beleid waarin de inwoners centraal staan. 
We richten ons op een rechtvaardige en solidaire samenleving. 

We zijn onderdeel van de gemeenschap.

In de afgelopen periode is gratis openbaar vervoer (GOV) 
voor ouderen mogelijk gemaakt. Vanaf 2008 zijn onge-
veer 12.500 passen verstrekt en het gebruik van het OV 
door ouderen is verdrievoudigd. We houden deze middelen 
beschikbaar en op basis hiervan worden nieuwe kortings-
mogelijkheden voor het openbaar vervoer voor de doelgroep 
ouderen verkend.

Hengelo bevindt zich op het knooppunt van spoorwegen 
in Twente. Elke variant voor het goederenvervoer per spoor 
heeft gevolgen voor Twente. We vinden dat de groei van het 
goederenvervoer niet ten koste mag gaan van de veilig-
heid, bereikbaarheid en leefbaarheid van onze stad en de 
mogelijkheden voor het personenvervoer. We blijven bij het 
Rijk aandringen op toekomstbestendige maatregelen voor 
deze problemen.

We realiseren o.a. de herstructurering van de Westtangent 
(Weideweg-Geerdinksweg) en de Enschedesestraat. Deze 
belangrijke wegen krijgen een hoogwaardige stedelijke 
kwaliteit.

De Enschedesestraat tussen de Kuipersdijk en de binnenstad 
wordt een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding, 
die het Kennispark en het Centraal Station Twente verbindt. 
De doorstroming, het openbaar vervoer en de bereikbaarheid 
voor fietsers worden sterk verbeterd. De ruimtelijke kwaliteit 
van de Enschedesestraat tussen de Wolter ten Catestraat en 
de Drienerstraat verbetert door het wegprofiel en de aankle-
ding in overeenstemming te brengen met de centrumfunctie. 
Dit geeft een impuls aan een vitale binnenstad.

We maken een ‘Actieplan voor de fiets’. Acties hierin zijn 
onder andere de afronding van de F35, de uitbreiding van 
oplaadpunten voor e-bikes, het verwijderen van overbo-
dige obstakels, fietsparkeren in de binnenstad, tegelijk 
groen op kruispunten en de veiligheid van fietsroutes.
 

Wij gaan experimenteren met aanpassingen in het betaald 
parkeren. Vooraf moet wel goed naar het doel van het 
experiment worden gekeken. Een laag parkeertarief leidt 
niet automatisch tot meer bezoek. Een belangrijk doel van 
de coalitie is om de verblijftijd in de binnenstad te verlen-
gen. Een eerste experiment is dat de parkeerinkomsten 
(zowel tarieven als boetes) van de koopzondagen terug-
vloeien naar de binnenstad. We nodigen ondernemers uit 
hierin zelf ook een gebaar te maken richting hun klanten.

De huidige binnen- en buitensportaccommodaties moeten 
op orde zijn. Het uitgangspunt - passend bij de eisen 
van de tijd en sportieve ambities van de club - is dat er 
gekeken wordt naar optimalisatie van het gebruik van de 
huidige accommodaties en dat pas daarna sprake kan zijn 
van uitbreiding. 
Daar waar investeringen noodzakelijk blijken te zijn, onder 
andere in kunstgrasvelden, neemt de gemeente de kosten 
voor haar rekening en brengt daarvoor een kostendekken-
de huur in rekening. De noodzaak kunnen we door middel 
van een capaciteit- en behoeftevraagstuk toetsen. De 
verenigingen krijgen de mogelijkheid om door zelfwerk-
zaamheid de kosten zoveel mogelijk te beperken om zo de 
te betalen huur omlaag te brengen. De financiële positie 
van de vereniging zal onderdeel uitmaken van de afweging 
om te investeren.

Het 42 jaar oude Twentebad is toe aan renovatie. Hiervoor 
is geen ruimte binnen de huidige begroting. Een bestuur-
lijke opdracht wordt geformuleerd voor een haalbaarheids-
studie naar een gefaseerde duurzame renovatie van het 
zwembad. Binnen een jaar na het aantreden van het 
nieuwe college moet deze haalbaarheidsstudie zijn af-
gerond.

Verkeer en Vervoer Fietsen

Parkeren

Sportaccommodaties

Twentebad
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Wij voeren een sociaal en toekomstbestendig financieel beleid.

Grondstoffen raken in snel tempo op. Wij bevorderen be-
hoedzaam gebruik van grondstoffen en hergebruik van ons 
afval (afval = grondstof). De uitdaging is om samen met 
de inwoners van Hengelo, stap voor stap, op weg te gaan 
naar een afval loze maatschappij. 

Het Rijk wil de hoeveelheid restafval in 10 jaar tijd halve-
ren. Hengelo gaat deze forse uitdaging aan, samen met de 
overige gemeenten in Twente. Door ‘verleiden en prikkelen’ 
willen wij in coproductie met bewoners en bedrijfsleven 
nog meer afval laten scheiden en grondstoffen sparen. 

De coalitie wil verstandig gebruik van energie bevorderen, 
verspilling tegengaan en het gebruik van andere, her-
nieuwbare energiebronnen stimuleren. 

Door zuinig te zijn op grondstoffen en energie blijven 
woonlasten beperkt en vermindert de CO2 uitstoot. Wij 
willen dat inwoners, instellingen en bedrijven hier ook 
zelf bijdragen aan leveren.

Wij sluiten zogenaamde green deals over het verduurza-
men van de bestaande woningen en andere gebouwen.

Het basisidee van de backbone van Warmtenet, waarbij de 
restwarmte van AkzoNobel die nu nog verloren gaat in het 
Twentekanaal, wordt gebruikt door grote industriële ge-
bruikers, zien we nog altijd als een geweldige duurzaam-
heidskans. Tegelijk vinden we wel dat de backbone alleen 
door de gemeentelijke overheid kan worden ondersteund 
als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

• de rentabiliteit voldoet aan de daarvoor in het 
 bedrijfsplan gestelde norm;
• de backbone kan op voldoende draagvlak rekenen bij  
 de grote industriële afnemers;
• het aanbod van restwarmte is langjarig gegarandeerd;
• de risico’s zijn inzichtelijk en aanvaardbaar;
• in het geval van verzelfstandiging is een positieve 
 staatssteuntoets verkregen.

We voeren grote projecten voor beekherstel uit, zoals de 
omloopleiding en de Berflobeek. De beken krijgen hier 
meer ruimte en worden natuurlijker ingericht.

Er is veel aandacht voor het klimaatbestendig maken 
van de stad. In heel Hengelo worden stuwgebieden in de 
riolering ingericht waarmee het water bij hevige regenval 
bovenstrooms langer wordt vastgehouden. Daarmee voor-
komen we ‘overstromingen’ benedenstrooms.

Duurzaamheid Warmtenet Water en Riolering
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Vol energie zijn we samen in de stad aan de slag met onze sterke punten: veel werkgelegenheid, onder meer in 
de techniek, een rijk verenigingsleven en uitstekende voorzieningen op het gebied van cultuur en sport.
Wij vinden het belangrijk dat het gemeentebestuur daarin een betrouwbare samenwerkingspartner is.

Groen is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. De 
hoofdgroenstructuur is de ‘ruggengraat’ van het groen in 
de stad. Ontwikkelingen moeten echter mogelijk blijven. 
Nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte worden 
waar mogelijk benut om de groene functie te versterken. 
We kiezen voor een slimme en flexibele benadering zonder 
het kader van de hoofdgroenstructuur los te laten. 
Formeel is het nu nog zo dat iedere ingreep in de hoofd-
groenstructuur die de groene functie (ruimtelijk of eco-
logisch) niet versterkt, aan de gemeenteraad zou moeten 
worden voorgelegd, met het verzoek om af te wijken van 
de kaart. Dit gaan we op een andere manier regelen.

In de vorige periode is veel aandacht geweest voor dit on-
derwerp. We willen hier in de nieuwe periode een nieuwe 
start mee maken. Dit geldt zowel voor oude als nieuwe 
dossiers. We werken voortaan vraaggestuurd. Dit betekent 
dat we alleen acteren als er een vraag van en aantoonbaar 
draagvlak bij bewoners is. Waar mogelijk werken we mee 
aan zelfbeheer door inwoners.

Een deel van de dossiers die hebben geleid tot enige 
onrust, gaat niet over het gebruik van snippergroen, maar 
over illegaal grondgebruik. Onze grondhouding is, dat 
we in die gevallen proberen een oplossing te vinden via 
bijvoorbeeld verkoop of verhuur.

Er loopt een onderzoek naar de mogelijke samenwerkings-
vormen tussen de gemeentelijke sector Stedelijk Beheer 
en de SWB. Daarbij zijn drie hoofdscenario’s in beeld:
• organiseer het onderhoud dicht bij de SWB;
• organiseer het onderhoud dicht bij de gemeenten;
• organiseer het onderhoud in een nieuwe publiekrechte-
 lijke organisatie.

Gelet op de na 2015 te verwachten noodzakelijke bezuini-
gingen is het reëel dat de samenwerking een financiële 
taakstelling opgelegd krijgt. Er komt een bestuurlijke 
opdracht waarbij in ieder geval het maximale kostenvoor-
deel per scenario en een prestatieniveau in beeld worden 
gebracht.

Hoofdgroenstructuur Snippergroen Beheerorganisatie
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Wij zetten met kracht onze ontspannen Twentse samenwerkingskoers voort.

Wij verwachten voor de ambtelijke organisatie een periode 
van tegelijkertijd afbouw door bezuinigingen en opbouw 
door nieuwe taken (decentralisaties) en ontwikkelingen. 
Ter onderbouwing van keuzes die hierin gemaakt kunnen 
worden, gebruiken we onder meer actuele benchmark-
gegevens.

Krimp verwachten we in het fysieke domein, maar ook in 
andere domeinen. Als gevolg van de transities verwachten 
wij dat er bijvoorbeeld in het sociale domein juist meer 
medewerkers nodig zijn. Daarnaast wijzigen veel andere 
functies van inhoud, vorm of omvang.

Om deze redenen zijn breed inzetbare, flexibele medewerkers 
van belang. Voor onze medewerkers willen wij een aantrek-
kelijke arbeidsorganisatie zijn en tegelijkertijd een sociaal 
werkgever met een voorbeeldfunctie ten aaanzien van stagi-
airs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Flexibiliteit en aantrekkelijk werkgeverschap zijn belang-
rijke thema’s in het strategisch HRM-beleid. Onderdeel 
hiervan is strategische personeelsplanning. Dit is een 
instrument om de personele consequenties van ontwikke-
lingen in alle domeinen in beeld te brengen. Op basis 
hiervan wordt bepaald welke gerichte acties we onderne-
men. Een voorbeeld hiervan kan zijn het begeleiden van 
medewerkers van het fysieke naar het sociale domein.

In het project Werken voor de Twentse Overheid werken 
we toe naar één regionale arbeidsmarkt, die geen 
belemmeringen op het gebied van mobiliteit, inzetbaar-

heid en ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers kent. 
Een onderdeel van dit project is de harmonisatie van 
arbeidsvoorwaarden. Het resultaat van dit project is één 
Twents arbeidsvoorwaardenpakket, waardoor de samen-
werking en mobiliteit tussen organisaties eenvoudiger 
worden. Ook een Twentse School en een Twents Loopbaan-
centrum dragen hieraan bij.

Ook in Hengelo vraagt de veranderende verhouding tussen 
inwoners en overheid om een andere manier van beleid 
maken én communiceren. Het debat speelt zich steeds 
meer in de media en de publieke ruimte af. Conversatie 
wordt de centrale communicatiestijl: online én offline. 
Wij gaan offensiever en proactiever communiceren, zowel 
mondeling als schriftelijk.

We zijn van mening dat taken die in het publieke domein 
liggen of daar dicht tegenaan, ook binnen de gemeente-
lijke zeggenschap moeten blijven. We beoordelen ontwik-
kelingen binnen alle beleidsterreinen op dit uitgangspunt.
Wij willen dat gemeenschappelijke regelingen opereren 
binnen de kaders van verlengd lokaal bestuur. Dat bete-
kent dat zij uitvoeren waarvoor zij door de deelnemende 
partners zijn opgericht, zonder eigenstandige beleids- of 
organisatorische agenda.

Bij verbonden partijen met wie we een substantiële finan-
ciële (subsidie)relatie hebben willen wij dat de kwaliteit 
van de besturing (governance) verbetert. Deze kwaliteit is 
voor ons een criterium bij onze beoordeling van toekom-
stige financiële relaties. Bij ‘cultuur’ en ‘sport’ gaan we 
specifiek in op de governance van de instellingen.
Wij zetten met kracht onze koers in de regionale en stede-
lijke samenwerking voort. Een ontspannen houding en focus 
op inhoudelijke thema’s zijn daarbij essentieel. We richten 
ons op Twente, waarbij de verbinding tussen stad en lande-
lijk gebied even waardevol is als de gebundelde kracht van 
de steden. Wij koersen op een nieuwe opzet van de Twentse 
samenwerking waarin deze gedachte wordt omarmd. 

Wij werken in Twente intensief samen om Europese fondsen 
te benutten om daarmee in de regio kansen te bieden voor 
innovatie en het vermarkten daarvan. Naast de gebruikelijke 
regionale economische (ESIF) en Interreg-fondsen gaan 
wij, in het kader van Europa 2020, ook een beroep doen op 
het fonds Horizon 2020 en op andere fondsen onder andere 
voor onderwijs, arbeid en verkeer en vervoer (TenT).

P&O Besturen en samenwerken

Communicatie
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Een energieke en ontspannen opstelling kenmerkt onze houding in de regionale samenwerking. Wij richten 
ons op heel Twente, waarbij de verbinding met het landelijk gebied ons even waardevol is als de gebundelde 

kracht van de steden. De inhoud van de samenwerking staat voorop, de vorm volgt.

Er komen meer taken naar de gemeente toe. Zowel in het 
veiligheidsdomein als op aanpalende beleidsterreinen en 
bij partners zijn grote veranderingen gaande. Voorbeelden 
zijn de drie transities, BOA-taken, de vorming van Politie 
Oost Nederland en OM Oost Nederland. Een goede inbed-
ding en sturing zien wij als een integrale collegeverant-
woordelijkheid.

We benutten de mogelijkheden die een nauwe verbinding 
tussen het veiligheidsbeleid en het sociaal domein biedt. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het samenspel tussen Open-
baar Ministerie, de politie en de bijzondere opsporings-
ambtenaren openbare ruimte. 

Preventie van woninginbraken is onderdeel van het speer-
punt veilige wijken. In het kader van het Politie Keurmerk 
Veilig Wonen (PKVW) geeft het Hengelo’s Inbraak Preventie 
Team (HIPT) preventieadviezen. Deze worden gecombineerd 
met brandpreventieadviezen van de Veiligheidsregio Twente.

Met een rijksbijdrage van bijna € 100.000 gaan we het 
volgende doen:
• advisering woninginbraakpreventie (PKVW);
• voorlichting, bouwplanadvisering en samenwerking met 
 Welbions over preventie woninginbraken;
• ondersteuning bewonersinitiatieven voor buurtpreventie.

Met deze acties willen we het aantal woninginbraken in 
Hengelo naar beneden brengen en het aantal PKVW-certifi-
caten tenminste op het landelijk gemiddelde brengen. 

Het degelijke financieel beleid waarvoor wij staan heeft 
als speerpunten: 
• een structureel sluitende meerjarenbegroting;
• een sterke budgetdiscipline;
• voortzetting van het beleidsuitgangspunt dat de 

uitvoering van de decentralisaties moet passen binnen 
de overgedragen middelen. Voor initiële kosten die 
nodig zijn voor een goede invoering van de decentrali-
saties doen we een beroep op de algemene reserve;

• een verbetering van het weerstandsvermogen. Niet ten 
 koste van alles, wel door een toenemend risicobewust
 zijn.

We staan de komende jaren voor een forse uitdaging. Op 
dit moment is nog moeilijk te zeggen wat de exacte op-
gave voor de komende jaren zal zijn. Wel is nu al duidelijk 
dat het zwaartepunt van de bezuinigingen na 2015 zal 
liggen. Als onderdeel van de beleidsbegroting 2015 zal 
het college aan de raad concrete voorstellen doen voor 
invulling van de opgave voor 2015. Voor de opgave vanaf 
2016 willen wij een uitgebreide maatschappelijke taken-
verkenning voeren, dit in nauwe samenspraak met de raad. 
Het traject start in het najaar van 2014 en ronden we af 
bij de kadernota 2016-2019 (juni 2015). Bij de invulling 
willen we in beeld brengen welke maatschappelijke keuzes 
mogelijk zijn over het volledige spectrum van de gemeen-
telijke rollen en taken. 
In de eindfase waarin het college een bezuinigingspakket 
voorstelt aan de gemeenteraad zal uiteraard dit coalitie-
akkoord met zijn sociale koers vertrekpunt zijn. De ge-
meentelijke organisatie levert ook een bijdrage, door mee 
te bewegen met de aard en omvang van de gemeentelijke 
taken door bijvoorbeeld personele mobiliteit tussen fysiek 
en sociaal domein.

Bij ombuigingen en het opvangen van tegenvallers hante-
ren wij de volgorde: 
Eerst kijken we naar kostenbesparing en opbrengstverho-
gingen alsmede naar rollen en taken. In het uiterste geval 
overwegen we bijstelling van tarieven, belastingen en 
heffingen.

Openbare orde en Openbare veiligheid Financiën Bezuinigingen
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Onze ambitie is om de grote opgaven van de komende jaren zo op te pakken dat Hengelo ook 
in de toekomst een aangename en sociale stad blijft.

De gemeentelijke woonlasten zijn in Hengelo niet extreem 
hoog. Ten opzichte van de andere regiogemeenten nemen 
we een bescheiden vierde plaats in; landelijk staan we 
op een plaats royaal onder het midden. Wat dat betreft 
blijven we streven naar een gematigde ontwikkeling van 
de totale reële lokale lastendruk. We houden vast aan het 
principe dat we in ieder geval corrigeren voor nominale 
ontwikkelingen (inflatie van lonen en prijzen).

Voor de lage inkomens blijft de kwijtscheldingsmogelijk-
heid ongewijzigd.
Voor de tarieven geldt in principe volledige kostendek-
kendheid. Door doeltreffend en doelmatig te werken, 
blijven ze voor de inwoner zo laag mogelijk.

Met een adequaat risicomanagement proberen we on-
plezierige verrassingen voor te blijven. Grote investerings-
beslissingen worden niet genomen zonder duidelijke 
inventarisatie van mogelijke risico’s, grondaankopen 
worden alleen in uiterste noodzaak gedaan. We gaan door 
met de huidige behoedzame en transparante aanpak met 
betrekking tot de grondexploitaties. De raad wordt op een 
proactieve manier meegenomen in dit proces.

Het beleid voor het verstrekken van geldleningen wordt 
tegen het licht gehouden: ons uitgangspunt hierbij is 
dat de gemeente in beginsel geen leningen of garanties 
verstrekt. We continueren wel het beleid met betrekking 
tot het verstrekken van geldleningen aan Welbions. Deze 
werkwijze ondersteunt onze maatschappelijke doelstellin-
gen, levert de gemeente jaarlijks ruim € 1,1 miljoen op 
en heeft naar onze overtuiging geen negatieve invloed op 
ons risicoprofiel. Dit laatste in weerwil van beeldvorming 
ten aanzien van onze schuldpositie.

Risico’sBelastingen en Tarieven
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