Aan de leden van
de gemeenteraad
van Hengelo
OP R O E P I N G
voor de op 8 oktober 2014 te 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis te houden
vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

AGENDA:

A

Port.H.

Algemeen
01

Opening

02

Vaststellen agenda

03

Vragenkwartier (zie art. 46 Reglement van orde voor
de Gemeenteraad)

Tijd:
30 min.

Hamerstukken
B01
B02

Kredietaanvraag realisatiefase Twickeler Grensweg
Samenstelling bestuur en RvT OSG Hengelo

5 min.
1023849

Elferink

1036615

Lievers

C

Voorstellen met tussenkomst van de politieke markt

min.

D

Voorstellen zonder tussenkomst van de politieke markt

min.

Hengelo, 22 september 2014
De voorzitter van de raad,

De heer S.W.J.G. Schelberg

De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 22 oktober 2014 aanvang 19.30 uur.

Behandelvoorstel
Onderwerp

Kredietaanvraag realisatiefase Twickeler Grensweg

Zaaknummer

1023849

Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

De raad van de gemeente Hengelo word gevraagd om krediet beschikbaar te
stellen voor de uitvoering van de Twickeler Grensweg.

Historie

Om de unieke kwaliteiten van het landgoed Twickel te gehouden en te
versterken is er ongeveer tien jaar geleden een ontwikkelingsvisie voor het
landgoed opgesteld. In 2010 is er als vervolg daarop een uitvoeringsprogramma
opgesteld met 6 projecten. Één daarvan is de Twickeler grensweg.
Voor het totale project is een totaal budget van €765.000 euro beschikbaar. De
raad van Hengelo heeft op 20-12-2011 reeds een krediet van €120.000
beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding. Met deze kredietaanvraag wordt
gevraagd het budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie. Uit de
kostenraming blijkt dat het beschikbare budget (€550.524) toereikend is.

Politieke Markt

Datum

Voorzitter

Griffiemedewerker

Portefeuillehouder

Zaal

Marcel Elferink

Domein

Duur
min

Doel van de sessie
Behandeladvies

Spreekrecht publiek ja 

nee 

duur:

Raad

Datum 08-10-2014

Doel van de sessie

Besluitvorming in de raad

Behandeladvies

Besluiten om een krediet a Є550.524 beschikbaar te stellen voor de realisatie
van de Twickeler Grensweg en akkoord gaan met het bijbehorende
dekkingsvoorstel.

Spreekrecht publiek nee

RAADSBESLUIT
ZAAKNUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

1023849

Lode, Marco

RU-PS

Marcel Elferink

ONDERWERP

Kredietaanvraag realisatiefase Twickeler Grensweg

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. Voor de realisatie van de Twickeler Grensweg een krediet van € 550.524 beschikbaar stellen
2. Instemmen met het dekkingvoorstel voor dit krediet

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De Twickeler Grensweg is een toeristische fiets- en wandelroute die de oostelijke grens van het landgoed
Twickel in Hengelo markeert. De route gaat deels over bestaande wegen en paden en deels over nieuwe
paden. Het definitief ontwerp voor de Twickeler Grensweg is klaar en er kan gestart worden met de
realisatie. Het aanleggen van paden, planten van bomen, heesters en ander groen en het plaatsen van
bewegwijzering begint zo snel mogelijk. Voor deze realisatie stelt de gemeenteraad een krediet beschikbaar.
DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier
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Behandelvoorstel
Onderwerp

Samenstelling bestuur en rvt OSG Hengelo

Zaaknummer

1036615

Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

De benoeming en het ontslag van een tweetal leden van de raad van toezicht
van de Stichting OSG Hengelo.

Portefeuillehouder

Erik Lievers

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Ontslag te verlenen aan mw. Kruize als lid van de Raad van Toezicht;
2. Ontslag te verlenen aan mw. Bosch, op haar verzoek, als lid van de Raad
van Toezicht
Historie

Volgens de statuten van de stichting OSG Hengelo, zoals vastgesteld in de
gemeenteraad van december 2013, benoemt de gemeente de leden van de Raad
van Toezicht en verleent de gemeenteraad ontslag.

Politieke Markt

22 september 2014

Voorzitter

Griffiemedewerker

Roel Kok.

Zaal

Domein

Eeftink

Duur
min

Doel van de sessie

Oordeelsvorming.

Behandeladvies

N.a.v. de bespreking van dit agendapunt heeft het college het voorstel
teruggenomen.

Spreekrecht publiek ja 

Raad

nee 

duur:

7 oktober 2014

Doel van de sessie

Besluitvorming

Behandeladvies

Bespreekstuk: de fractie van Pro Hengelo wil het aangepaste voorstel
bespreken.
Ten opzichte van het eerdere voorstel is nader verduidelijkt hoe de procedure
zal lopen, als over een half jaar de vacature voor lid van de Raad van Toezicht
die mw Kruize met haar vertrek achterlaat, weer wordt ingevuld.

Spreekrecht publiek nee

RAADSBESLUIT
ZAAKNUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

1036615

Jong, Liesbeth de

SAM-MO

Erik Lievers

ONDERWERP

Samenstelling bestuur en rvt OSG Hengelo

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De raad besluit:
1. Ontslag te verlenen aan Mevr. Kruize, op haar verzoek, als lid van de Raad van Toezicht van de OSG
Hengelo;
2. In te stemmen met het voornemen van de Raad van Toezicht om over een half jaar een procedure te
starten die moet leiden tot de voordracht aan de gemeenteraad van een vijfde lid van de Raad van Toezicht;
3. Ontslag te verlenen aan mevr. Lisette Bosch, op haar verzoek, als lid van de Raad van Toezicht;
4. Bijgaande brief te versturen aan de Raad van Toezicht van de Stichting OSG Hengelo;
5. Bijgaande brief te versturen aan mevr. Bosch;
6. Bijgaande brief te versturen aan mevr. Kruize.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Nadat de rechter het besluit om de heer Van der Werf te ontslaan, heeft vernietigd, zijn er door de Raad van
Toezicht gesprekken gevoerd met de heer Van der Werf over zijn toekomst. Deze gesprekken hebben geleid
tot het volgende resultaat: De Raad van Toezicht van de Stichting OSG Hengelo heeft besloten dat mevr.
Ellen Kruize terugtreedt als lid van de Raad van Toezicht. Voor een periode van maximaal een half jaar
wordt zij voorzitter van het bestuur van de OSG Hengelo, zij onderhoudt de externe contacten en is binnen
het bestuur eindverantwoordelijk voor het gehele beleid, inclusief financiën en personeelsbeleid. De heer
Van der Werf komt terug in het bestuur en heeft in zijn portefeuille de interne bedrijfsvoering. Daarnaast
neemt mevr. Bosch ontslag als lid van de Raad van Toezicht, het lidmaatschap heeft haar niet gebracht wat
zij ervan had verwacht. Op korte termijn wordt een nieuw lid geworven voor de Raad van Toezicht
DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter

RAADSADVIES
ZAAKNUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

1036615

Jong, Liesbeth de

SAM-MO

Lievers

ONDERWERP

Samenstelling Raad van Toezicht en bestuur van de Stichting OSG Hengelo

PROGRAMMA/FACET-AGENDA

01 - Werk verbindt

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Volgens de statuten van de Stichting OSG Hengelo, zoals vastgesteld in de gemeenteraad, benoemt de
gemeenteraad de leden van de Raad van Toezicht en verleent ontslag. De Raad van Toezicht van de OSG
heeft aan het College medegedeeld wijzigingen te willen aanbrengen in de samenstelling van de Raad van
Toezicht.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Voor de zomer heeft de rechter een uitspraak gedaan over het beroep dat was aangespannen door de heer
Van der Werf inzake het ontslag als bestuurder door de gemeenteraad. Na de uitspraak van de rechter
inzake het ontslagbesluit van de Raad van Toezicht en van de gemeenteraad heeft de Raad van Toezicht
gesprekken gevoerd met de heer Van der Werf over zijn toekomst. Over het resultaat van deze
gesprekken is ons college onlangs geïnformeerd.
De Raad van Toezicht streeft naar het terugbrengen van rust en vertrouwen in de organisatie en heeft
daarom rekening houdend met de uitspraak van de rechter gekozen voor de volgende samenstelling van
het bestuur:
1. Voorzitter van het bestuur wordt mevr. Ellen Kruize, zij is nu lid van de Raad van Toezicht. Zij treedt
terug als lid van de Raad van Toezicht en zal naar verwachting voor een periode van maximaal een half
jaar de functie vervullen van voorzitter van het bestuur van de OSG. Haar takenpakket bestaat onder
andere uit het onderhouden van de externe contacten en het ontwikkelen van een voorstel voor de
gewenste topstructuur van de organisatie. Mevr. Kruize heeft de eindverantwoordelijkheid, ook op het
gebied van financiën en personeelsbeleid.
2. De heer Van der Werf vervult met ingang van het schooljaar 2014-2015 de functie van bestuurder bij de
Stichting OSG en gaat zich als lid van het bestuur bezighouden met de bedrijfsvoering .
Het terugtreden van mevr. Ellen Kruize als lid van de Raad van Toezicht en het vervolgens uitoefenen van
een bestuursfunctie is mogelijk gezien de statuten. Mevr. Kruize heeft aangegeven dat zij na een half jaar
weer lid wil worden van de Raad van Toezicht. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd in te stemmen
met het vertrek van mevr. Kruize uit de Raad van Toezicht. Over een half jaar komt de Raad van Toezicht
met een voordracht voor een vijfde lid van de Raad van Toezicht. Daarmee wenst de Raad van Toezicht
mevr. Kruize de gelegenheid te geven om haar belangstelling voor de vacature opnieuw kenbaar te
maken. De Raad van Toezicht is voor de procedure om te komen tot de voordracht van twee leden van de
Raad van Toezicht gehouden aan artikel 12 van de statuten. Nadat de Raad van Toezicht een kandidaat
heeft geselecteerd, krijgt de gemeenteraad de voordracht. Het is aan de gemeenteraad om vervolgens een
besluit te nemen. Er zijn twee mogelijkheden, de gemeenteraad neemt de voordracht over en benoemt, of
de gemeenteraad neemt de voordracht niet over en vraagt de Raad van Toezicht met een andere
voordracht te komen.
Daarnaast heeft mevr. Lisette Bosch haar vertrek aangekondigd als lid van de Raad Van Toezicht. Zij geeft
als reden voor haar vertrek aan, dat het lid zijn van de Raad van Toezicht haar niet heeft gebracht wat zij
ervan had verwacht. Conform de statuten wordt nu een procedure gestart voor het werven van een nieuw
lid van de Raad van Toezicht, op de plaats die Mevr. Bosch achterlaat. De Raad van Toezicht heeft laten
weten op de plaats die mevr. Bosch achterlaat, een kandidaat te willen met kennis van juridische zaken.
Mevr. Bosch had binnen de Raad van Toezicht als specialisatie kennis van organisatie vraagstukken. Deze

kennis is voldoende geborgd bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.
Gedurende de periode dat er 3 leden zijn van de Raad van Toezicht is er een quorum voor besluitvorming.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Aan de raad wordt voorgesteld:
1.Ontslag te verlenen aan mevr. Kruize, op haar verzoek, als lid van de Raad van Toezicht
2.In te stemmen met het voornemen van de Raad van Toezicht om over een half jaar een procedure te
starten die moet leiden tot de voordracht aan de gemeenteraad van een vijfde lid van de Raad van
Toezicht.
3.Ontslag te verlenen, aan Mevr. Lisette Bosch, op haar verzoek, als lid van de Raad van Toezicht van de
OSG Hengelo
4.Bijgaande brief te versturen aan de Raad van Toezicht van de OSG Hengelo
5.Bijgaande brief te versturen aan mevr. Bosch
6.Bijgaande brief te versturen aan mevr. Kruize

FINANCIËLE ASPECTEN

Financieel:
NvT

BIJLAGE(N)

1.Brief van de Raad van Toezicht: Opzet opdrachtomschrijving Mevr. Ellen Kruize
2.Brief van de Raad van Toezicht betreffende het ontslag, op haar verzoek, van mevr. Bosch als lid van de
Raad van Toezicht
3.Functieprofiel lid Raad van Toezicht OSG Hengelo
4.Brief aan de Raad van Toezicht van de OSG Hengelo
5.Brief aan mevr. Bosch
6.Brief aan mevr. Kruize
Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

*1050599*
Gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo

Bestuursbureau Stichting OSG Hengelo
T.a.v. mevrouw J. Mengerink
Postbus 188
7550 AD Hengelo

Onderwerp
Samenstelling Raad van Toezicht

Zaaknummer
1036615

Uw kenmerk

Datum

Geachte mevrouw Mengerink,
Wij ontvingen uw brief met als kenmerk 2014.702.JM.tv waarin u melding maakt van het vertrek
van mevrouw Bosch, op haar verzoek, uit de Raad van Toezicht van de Stichting OSG Hengelo.
Ook hebt u op 20 augustus jl aan het College van B&W, vertegenwoordigd door wethouder Erik
Lievers aangekondigd dat mevr. Kruize terugtreedt uit de Raad van Toezicht. Zij zal voor een
periode van een half jaar voorzitter zijn van het bestuur van de OSG Hengelo.
Bij deze delen wij u mede:
1. Ontslag te verlenen aan mevrouw Bosch als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting
OSG Hengelo
2. Ontslag te verlenen aan mevr. Kruize als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting
OSG Hengelo
3. In te stemmen met het functieprofiel lid Raad van Toezicht OSG Hengelo
Daarnaast stemmen wij ermee in dat u over een half jaar de procedure start die moet leiden tot de
voordracht aan de gemeenteraad van een vijfde lid van de Raad van Toezicht.
Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad van Hengelo,
de griffier,
de voorzitter,

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

E-mailadres

Burgemeester Jansenplein 1

gemeente@hengelo.nl

Bezoekadres stadskantoor

Telefoonnummer

Hazenweg 121

14-074

*1050603*
Gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo

Mevrouw E. M. Leunissen - Bosch
Lendeweg 10
6964CK Hall

Onderwerp
Raad van Toezicht OSG Hengelo

Zaaknummer
1036615

Uw kenmerk

Datum

Geachte mevrouw Leunissen - Bosch,
Mevrouw Mengerink, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting OSG Hengelo heeft ons
bericht dat u uw functie als lid van de Raad van Toezicht, op eigen verzoek, wilt neerleggen.
Wij danken u voor uw inzet in de afgelopen periode als lid van de Raad van Toezicht,

Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad van Hengelo,
de griffier,
de voorzitter,

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

E-mailadres

Burgemeester Jansenplein 1

gemeente@hengelo.nl

Bezoekadres stadskantoor

Telefoonnummer

Hazenweg 121

14-074

*1050600*
Gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo

Mevrouw H. F. Kruize
Apeldoornseweg 34
8051 AD Hattem

Onderwerp
Raad van Toezicht OSG Hengelo

Zaaknummer
1036615

Uw kenmerk

Datum

Geachte mevrouw Kruize,
Mevrouw Mengerink, voorzitter van de Raad van Toezicht van de OSG Hengelo heeft op 20
augustus aan het College van B&W, vertegenwoordigd door wethouder Erik Lievers medegedeeld
dat u vertrekt uit de Raad van Toezicht van de Stichting OSG Hengelo.
Wij danken u voor de inzet die hebt getoond in de periode dat u lid was van de Raad van Toezicht
van de OSG Hengelo

Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad van Hengelo,
de griffier,
de voorzitter,

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

E-mailadres

Burgemeester Jansenplein 1

gemeente@hengelo.nl

Bezoekadres stadskantoor

Telefoonnummer

Hazenweg 121

14-074

