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VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Bedrijfsplan Stadstoezicht (158516)

BESLUIT:

1. Ingestemd met de hoofdlijnen en de visie van de notitie "Samen werken aan toezicht”,
bedrijfsplan voor de afdeling Stadstoezicht 2007 – 2010.

AGENDAPUNT

B1

PORTH./SECTOR

Weber

2. Ingestemd met een structurele formatie-uitbreiding van de afdeling Stadstoezicht met:
a. 3 fte senior toezichthouders openbare ruimte.
b. 3 fte toezichthouders openbare ruimte.
c. 1 fte juridisch medewerker Stadstoezicht
d. De beschrijving en waardering van de nieuwe functies vast te stellen via een
separaat besluit.
3. Ingestemd met een tijdelijke formatie-uitbreiding van de afdeling Stadstoezicht voor de
periode van 3 jaar met:
a. 14 ondersteunend medewerker toezicht in te vullen door detachering vanuit Swimt
voor de duur van maximaal 3 jaar per medewerker.
4. Ingestemd met het voorstel de Hengelose stadswachten, thans werkzaam bij de
Stichting Veiligheidszorg Twente (SVT), de status van interne kandidaat verlenen ten
aanzien van de invulling van de voorgestelde formatie- uitbreiding bij Stadstoezicht.
5. Ingestemd met het volgende dekkingsvoorstel:
a In de kadernota 2007 – 2010 is het structureel maken van Stadstoezicht als
topprioriteit aangemerkt. De gereserveerde € 250.000,- voor de dekking van
personeelslasten Stadstoezicht aanwenden.
b De raming voor precario-inkomsten structureel met € 30.000,- verhogen ter dekking
van de personeelslasten.
c Binnen het Hengelose GSB – veiligheidsbudget is jaarlijks structureel € 155.000,voor toezicht in de openbare ruimte gereserveerd. Dit budget kan tot en met 2010
worden aangewend ter gedeeltelijke financiering van de tijdelijke leer/ werkplekken.
d De resterende personeelslasten voor de leer/werkplekken , € 197.000- vanwege de
re-integratiedoelstelling dekken uit het werkdeel van de sector Sociale Zaken.

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Burgerjaarverslag (160955)

BESLUIT:

Kennis te nemen van het burgerjaarverslag 2006

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Beleidsbegroting 2007-2010 'nieuwe stijl' (162840)

BESLUIT:

AGENDAPUNT

AGENDAPUNT

B2

B3

PORTH./SECTOR

Kerckhaert

PORTH./SECTOR

Ter Ellen

In te stemmen met een gezamenlijke aanbesteding van de accountantsopdracht voor de
Jaarekening voor de periode 1 januari 2008 – 1 januari 2012 in Netwerkstadverband.

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

1e Berap 2007 (162057)

BESLUIT:

De hoofdstukken 7 en 8 van de beleidsbegroting 2007-2010 vast te stellen overeenkomstig
het ontwerp.

AGENDAPUNT

B4

PORTH./SECTOR

Ter Ellen
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VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Herzieningen grondexploitaties per 01-01-2007 (161048)

AGENDAPUNT

B5

PORTH./SECTOR

Ter Ellen

BESLUIT:

1.

Voor kennisgeving aan te nemen de nog voorlopige grondexploitaties en
boekwaardeoverzichten, zoals opgenomen in deel II “nog niet in exploitatie genomen
gronden” en deel VII “exploitaties buiten de gemeentelijke administratie”.

2.

Tot vaststelling over te gaan van de overige per 01.01.2007 herziene
grondexploitaties en de daarmee samenhangende herziening van de reserve van het
grondbedrijf, onder meer implicerend dat:

Wordt ingestemd met de tot en met 2006 gerealiseerde uitgaven, bijdragen en
opbrengsten;

Wordt ingestemd met de ramingen van de na 01.01.2007 nog te realiseren
uitgaven, bijdragen en opbrengsten, welke voor wat betreft de uitgaven voor de
kosten van het bouw- en woonrijp maken op de gebruikelijke wijze nader word
verbijzonderd middels nog voor te leggen kredietaanvragen;

De volgende grondexploitaties voor het eerst bij de jaarlijkse herzieningen
worden vastgesteld:
o
Complex 06: ’t Rot
o
Complex 54: Medaillon
o
Complex 79: Kievitstraat

De volgende stelposten in de reserve van het grondbedrijf zijn vervallen:
o
XL Businesspark Twente RBT
o
Garantstelling nadelig rekeningresultaat

De stelpost voor De Veldkamp wordt verhoogd.

De stelpost voor Hart van Zuid niet meer nodig blijkt te zijn voor de achtervang
van een subsidietaakstelling en dat deze niet vrijvalt in de reserve maar
gehandhaafd blijft in verband met de dekking van het gemeentelijk aandeel in de
verwachte tekorten op de herontwikkeling van de stationsomgeving.

3.

Tot









4.

Kennis te nemen van het weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

5.

In te stemmen met de toezending van de herzieningen aan de provincie Overijssel.

6.

In te stemmen met de in deel I opgenomen gedragslijn voor de onderlinge
verrekeningen tussen de grondexploitaties en de reserve van het grondbedrijf, zoals
overeengekomen met de externe accountant.

vaststelling over te gaan van de meerjarenramingen voor de:
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Reserve bodemsanering
Reserve volkshuisvesting
Reserve verfraaiing woon- en werkomgeving
Mobiliteitsreserve
Voorziening stadsvernieuwing
Voorziening investeringsfonds stedelijke vernieuwing (ISV)
Voorziening P1 Parking Hengelo Centre

7.
Ermee in te stemmen, dat per 31.12.2007 de volgende grondexploitaties worden
afgesloten:

Complex 01: Thiemsland

Complex 49: Hengelose Es

Complex 77: Winkelcentrum Hasselo

Complex 17: Tuindorp

Complex 23: PTT-locatie
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VERGADERING D.D.

04-07-2007

ONDERWERP:

Aanbesteding accountant in Netwerkstadverband (162033)

AGENDAPUNT

B6

PORTH./SECTOR

Kerckhaert/Ter
Ellen

In te stemmen met een gezamenlijke aanbesteding van de accountantsopdracht voor de
Jaarekening voor de periode 1 januari 2008 – 1 januari 2012 in Netwerkstadverband.

BESLUIT:

VERGADERING D.D.

04-07-2007

ONDERWERP:

Invoeren cameratoezicht Gemeente Hengelo (154175)

AGENDAPUNT

B7

PORTH./SECTOR

Kerckhaert

BESLUIT:

1.
De Burgemeester toe te staan op grond van artikel 151c van de
Gemeentewet, de bevoegdheid, zoals opgenomen in de APV Hengelo 2006 artikel 2.11.1 te
gebruiken, voor toepassing van een dynamisch cameratoezicht systeem.
2.
Het totale bedrag van 46.100 euro per jaar voor de periode van drie jaar
voor de aanschaf en exploitie van het systeem te dekken uit budget GSB / veiligheid.

VERGADERING D.D.

04-07-2007

ONDERWERP:

Wijziging maximum aantal coffeeshops (160841)

BESLUIT:

in te stemmen om het maximum aantal coffeeshops binnen de gemeente van 4 naar 3 te
brengen.

VERGADERING D.D.

04-07-2007

ONDERWERP:

Grondprijzen sociale woningbouw (146313)

BESLUIT:

1.
2.
3.

4.

AGENDAPUNT

AGENDAPUNT

B8

B9

PORTH./SECTOR

PORTH./SECTOR

Kerckhaert

Ter Ellen

Dat het vaststellen van grondprijzen ten principale een locale aangelegenheid is;
Dat afstemming binnen de Netwerksteden van groot belang is;
De hoogte van de grondprijzen voor de sociale huurwoningen meer marktconform vast
te stellen door deze te koppelen aan de vrije sectorwoningen, waarbij een niveau
wordt bereikt van ongeveer 70%;
Met respect voor de bestaande (prestatie)afspraken, deze koppeling binnen een
periode van 3 jaar te effectueren;
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VERGADERING D.D.

04-07-2007

ONDERWERP:

Jaarrekening / jaarverslag (162736) + Motie

AGENDAPUNT

B10

PORTH./SECTOR

Ter Ellen

BESLUIT:

1. In te stemmen met de herziene vaststelling de kredieten conform de ter inzage
gelegde staat van kredieten 2006.
2. Het jaarverslag 2006 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de daarin
opgenomen toelichting, analyses, conclusies en aanbevelingen te aanvaarden als

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov.

Pag. 5

verantwoording van het college over het gevoerde beleid en beheer in 2006;
3. De lasten over het jaar 2006 vast te stellen op € 236.219.438 , de baten op
€ 239.164.635 en daarmee het resultaat vóór bestemming te bepalen op
€ 2.945.197 batig;
4. Dit resultaat te bestemmen door het doen van dotaties aan reserves ad
€ 30.736.589 en onttrekkingen aan reserves ad € 30.159.827 en daarmee het
resultaat na bestemming vast te stellen op € 2.368.435 batig;
5. Het balanstotaal ultimo 2006 vast te stellen op afgerond € 620.543.000 en het
eigen vermogen na bestemming op afgerond € 67.002.000;
6. Budgetten over te hevelen van 2006 naar de exploitatie van 2007 (overeenkomstig
het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 februari), tot een bedrag van
€ 1.588.450 en dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de Algemene
Reserve;
7. De volgende reserves te laten vrijvallen omdat deze voor de oorspronkelijke
bestemming niet meer benodigd zijn:
- Bestemmingsreserve begrotingstekort 2005 ad € 905.044;
- Bestemmingsreserve begrotingstekort 2006 ad € 679.245;
- Bestemmingsreserve criminaliteit en veiligheid ad € 170.064;
8. Het batig saldo na bestemming, vermeerderd met de vrij te vallen reserves,
gezamenlijk groot € 4.122.788 als volgt te bestemmen:
- voorziening ad € 2.100.000 ten behoeve van het tot nu nog ongedekte tekort van
de eerste fase Hart van Zuid (principe besluit van de raad tot een bedrag van
€ 22.700.000);
- dekking van de onder punt 7 voorgestelde overheveling van in 2006 niet bestede
budgetten naar het exploitatiejaar 2007 ad € 1.588.450;
- restant budget t.b.v. verkorten van de wachtlijst WSW op grond van een eerst in
de maartcirculaire 2007 toegezegde verhoging van het gemeentefonds tot een
bedrag van € 94.093;
- eenmalige aanvulling van de middelen voor het te houden Binnenstadsdebat ad
€ 150.000;
- dotatie aan de reserve grondexploitatie vanwege de ontvangen rentevergoeding
over verkochte woningbouwcontingenten aan de gemeente Borne ad € 147.478;
- dotatie aan de Algemene Reserve ter grootte van het restant ad € 42.767.

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Voorbereidingsbesluit Hart van Zuid (157877)

AGENDAPUNT

C1

PORTH./SECTOR

Weber

BESLUIT:

1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het op de bij dit besluit
behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening nr. vb51002 aangegeven gebied;
2. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 11 juli 2007 voor de
duur van één jaar.

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Gewijzigde bebouwde kom grenzen op grond van de Wegenwet (154794)

BESLUIT:

1. Alle voorheen genomen besluiten volgens de Wegenwet met betrekking tot het
vaststellen van de bebouwde komgrens in te trekken;
2. De grens van de bebouwde kom op grond van artikel 27 lid 2 van de Wegenwet vast te
stellen conform de bij dit besluit behoren de tekening "Grens bebouwde kom Wegenwet",
tekeningnummer 01.

AGENDAPUNT

C2

PORTH./SECTOR

Weber
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VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Voorbereidingsbesluit Tankstation Westermaat Plein (157885)

BESLUIT:

AGENDAPUNT

C3

03-07-2007

ONDERWERP:

Toepassing Wet Voorkeursrecht Gezondheidspark (146692)

AGENDAPUNT

C4

PORTH./SECTOR

Ter Ellen

1. Als uitgangspunt voor de planologische onderbouwing voor de aanwijzing ingevolge
de Wet voorkeursrecht gemeenten uit te gaan van een nog niet ter inzage gelegd
ontwerp van een structuurplan of bestemmingsplan.
2. De percelen, zoals aangegeven op de bij dit voorstel behorende en daarvan deel
uitmakende als zodanig gewaarmerkte tekening en de bijbehorende en daarvan deel
uitmakende perceelslijst, vermeldende de kadastrale aanduiding van de in de
aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte alsmede de naam en woonplaats van
de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten,
krachtens artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten aan te wijzen als gronden
waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht
gemeenten van toepassing zijn, met de aantekening dat deze percelen reeds eerder
in een aanwijzing betrokken zijn geweest, te weten een aanwijzing d.d. 11 juli 2000
(raadsbesluit kenmerk SBO/SPO nr. 9748), gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 12
juli 2000, nr. 132, welke eerdere aanwijzing vervallen is verklaard bij besluit van
burgemeester en wethouders van 18 mei 2004, nr. 247.
3. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en in te schrijven in de openbare
registers van het kadaster, alsmede eigenaren en beperkt gerechtigden van de
procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit in kennis te stellen.
4. Ook voor het overige uitvoering te geven aan de Wet voorkeursrecht gemeenten.

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Toepassing Wet Voorkeursrecht Lange Wemen (161029)

BESLUIT:

Weber

1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het op de bij dit besluit
behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening met nr. SV-775-VBB-0001
aangegeven gebied;
2. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 11 juli 2007 voor de
duur van één jaar.

VERGADERING D.D.

BESLUIT:

PORTH./SECTOR

AGENDAPUNT

C5

PORTH./SECTOR

Ter Ellen

1. Als uitgangspunt voor de planologische onderbouwing voor de aanwijzing ingevolge
de Wet voorkeursrecht gemeenten uit te gaan van een nog niet ter inzage gelegd
ontwerp van een structuurplan of bestemmingsplan.
2. De percelen, zoals aangegeven op de bij dit voorstel behorende en daarvan deel
uitmakende als zodanig gewaarmerkte tekening en de bijbehorende en daarvan deel
uitmakende perceelslijst, vermeldende de kadastrale aanduiding van de in de
aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte alsmede de naam en woonplaats van de
eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, krachtens
artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten aan te wijzen als gronden waarop de
artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van
toepassing zijn, met de aantekening dat deze percelen niet eerder in een aanwijzing
betrokken zijn geweest.
3. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en in te schrijven in de openbare
registers van het kadaster, alsmede eigenaren en beperkt gerechtigden van de
procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit in kennis te stellen.
4. Ook voor het overige uitvoering te geven aan de Wet voorkeursrecht gemeenten.
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VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Aankoop percelen grond van NS-Vastgoed (161094)

BESLUIT:

Het aankoopbedrag ad. € 14.861,65 te vermeerderen met kosten kadastraal recht gelijkelijk
ten laste te brengen van de grondexploitatiecomplexen “Verspreide gronden buiten de
bebouwde kom” en “Verspreide gronden binnen de bebouwde kom”.

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Reconstructie Lansinkesweg en gedeelte Industriestraat (159730)

BESLUIT:

a.

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van €
3.190.000 voor de reconstructie van de Lansinkesweg en de Industriestraat
en de kosten te verantwoorden op een gemeentelijk investeringsnummer
“Lansinkesweg”;

b.

In de dekking van dit krediet te voorzien middels een bijdrage uit de
sluitende grondexploitatie voor de 1e fase van Hart van Zuid à €
2.470.000, een bijdrage uit het Gemeentelijk Rioolfonds à € 620.000 en
door de regio toegezegde BDU middelen van € 100.000;

AGENDAPUNT

AGENDAPUNT

C6

C7

PORTH./SECTOR

Ter Ellen

Kok

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Toekomst winkelcentrum Esrein (154839)

BESLUIT:

In te stemmen met het Model Industriestraat als keuzemodel voor het toekomstig
winkelcentrum Esrein onder de genoemde voorwaarden.

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Structuurvisie Hengelo 2030 (160437)

BESLUIT:

-

AGENDAPUNT

AGENDAPUNT

C8

PORTH./SECTOR

C9

PORTH./SECTOR

PORTH./SECTOR

Ter Ellen

Weber

de structuurvisie Hengelo 2030 vast te stellen;
de programmering van de kernprojecten en andere belangrijke projecten nader
uit te werken in onder andere de jaarlijkse beleidscyclus;
de voortgang van de projecten iedere vier jaar – bij aanvang van een nieuwe
raadsperiode – te evalueren en waar nodig bij te stellen.

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Boomteelt op 2 percelen Dienerwoldeweg (151832)

BESLUIT:

Geen medewerking te verlenen aan herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2000
om boomteelt op een tweetal percelen nabij de Drienerwoldeweg mogelijk te maken.

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Kredietaanvraag vervolgtraject Lange Wemen (161655)

BESLUIT:

1.

AGENDAPUNT

AGENDAPUNT

C10

C11

PORTH./SECTOR

PORTH./SECTOR

Weber

Ter Ellen

Een werkkrediet beschikbaar stellen van € 50.000,- voor het opstellen van een Plan
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van Aanpak en voor de nadere uitwerking van het Programma van Eisen voor de
mogelijke (her)ontwikkeling van het stadhuis en het stadskantoor met de daarbij
behorende indicatie van investering- en exploitatiekosten en dit werkkrediet ten
laste te brengen van de bij de Kadernota 2007-2010 geraamde budgetten voor de
herlocatie stadskantoor Lange Wemen / renovatie stadhuis.
Een werkkrediet beschikbaar te stellen van € 150.000,- voor de gebiedsontwikkeling
Lange Wemen en dit werkkrediet ten laste te brengen van de nog vast te stellen
grondexploitatie en de kosten te verantwoorden in het complex 04 Lange Wemen.

2.

VERGADERING D.D.
ONDERWERP:
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03-07-2007

AGENDAPUNT

C12

PORTH./SECTOR

Initiatiefvoorstel ‘Fietsbeleid uit de laagste versnelling’ waarbij het nietbenutte geld (€ 790.000,=) uit de Uitvoeringsnota Fietsen 2003-2006
snel en concreet wordt uitbesteed aan het verbeteren van
fietsvoorzieningen (161689)

BESLUIT IS
AANGEHOUDEN

1.

Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de Uitvoeringsnota Fietsen
2003-2006;

2.

Instemmen met het besteden van € 790.000,- op basis van de concrete
realisatie van een eigenstandige fietsvoorziening die niet meelift met andere
verkeers- of infrastructurele werken en daarvoor de volgende criteria te
hanteren:
•
een snelle realisatie, zo mogelijk binnen een jaar;
•
een concrete en meetbare aanvulling op het binnenstedelijke fietswegennet;
•
een aanzet tot een fietsbeleid gericht op het daadwerkelijk promoten van
Hengelo als fietsstad:

3.
een

Op basis van deze criteria het college opdragen tot een bedrag van € 790.000,deel van de het parallelspoorse fietspad te realiseren tussen de Emmaweg en
de Grobbenweg;

4.

Deze inzet gebruiken als aanjaagbudget om daarmee actief financiële steun te
verwerven voor het verdere tracé van de fietssnelweg richting Borne bij Regio,
Provincie en Rijk.

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Burger en clientparticipatie in de WMO (160567)

BESLUIT:

1. Cliëntenparticipatie Wmo vorm te geven door het instellen van een cliëntenraad Wmo en
geregelde thematische raadpleging.
2. De Gehandicaptenraad Hengelo, het Seniorenplatform en Trimaran verzoeken om zitting
te nemen in de cliëntenraad Wmo, aangevuld met een vertegenwoordiging vanuit de
mantelzorgers.
3. Professionele ondersteuning te koppelen aan de cliëntenraad en organisatorisch onder te
brengen bij de sector Publiekszaken.
4. Ons college opdracht te geven tot nadere uitwerking van de cliëntenraad Wmo binnen de
kaders van het raadsvoorstel in samenspraak met de betrokken partijen.
5. Burgerparticipatie Wmo vorm te geven door het organiseren van minimaal 1 Wmoconferentie per jaar en het raadplegen van burgerpanels.
6. De kosten van de cliënt en burgerparticipatie ten laste brengen van het
uitvoeringsbudget Wmo

AGENDAPUNT

D1

PORTH./SECTOR

Otten
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VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Subsidie ‘Aanval op uitval’opleiden voor de arbeidsmarkt (135228)

BESLUIT:

1. Kennis te hebben genomen van de toekenning van een bedrag van 100.000,- Euro ten
behoeve van
Aanval op de uitval, opleiden voor de arbeidsmarkt,
2. Het toegekende subsidiebedrag toe te voegen aan het budget voor de uitvoering van het
Grote Steden
beleid, beleidslijn 4, een sluitende aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Uitbreiding formatie afd. WMO (161530)

BESLUIT:

1. de formatie van de afdeling WMO uitbreiden met 4 fte Zorgloketmedewerker(
PZWMO07), 0,5 fte Toetser beslisser(SW3810), 0,1 fte medewerker WMO (SW3815) en
3,2 fte consulent WMO (SW3805).
2. de kosten hiervan te dekken uit de toegekende middelen in de kadernota en het
uitvoeringsbudget WMO in de algemene uitkering.
3. de overhead voor 2008 te dekken uit de naar verwachting verhoogde uitvoeringsbudget
WMO in de algemene uitkering.
4. er kennis van te nemen dat voorzover die verruiming van middelen niet toereikend is,
deze binnen de sector het verschil zal worden opgevangen

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Herstructurering sportvelden (146103)

BESLUIT:



AGENDAPUNT

AGENDAPUNT

AGENDAPUNT

D2

D3

D4

PORTH./SECTOR

PORTH./SECTOR

PORTH./SECTOR

Oude Alink

Otten

Weber

Instemmen met de, middels een totaalaanbesteding, herstructurering van de
sportparken ’t Wilbert en Slangenbeek waar een investering van € 2.000.000,- mee
gemoeid is;



In afwijking van de bestendige gedragslijn, afschrijvingstermijnen m.b.t. velden en
installatie, instemmen met de in het voorstel aangegeven afschrijvingstermijnen;



Instemmen met de toepassing van duurzaam instrooimateriaal t.b.v. de kunstgras
voetbalvelden, zijnde TPE-infill;



Instemmen met het opstellen van een beleidsplan, in het kader van de beleidsnota
2008-2011, voor de aanleg, eventuele ombouw en renovaties van de overige
natuurgrasvelden op andere sportparken binnen de gemeente Hengelo.

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Diversiteit: beleidsnota en uitvoeringsprogramma 2007 – 2008 (143675)

BESLUIT:

In te stemmen met de beleidsnota diversiteit en het bijbehorende uitvoeringsprogramma
2007-2008.

VERGADERING D.D.

03-07-2007

ONDERWERP:

Intentieverklaring verzelfstandiging openbaar onderwijs (161547)

BESLUIT:

1.

AGENDAPUNT

AGENDAPUNT

D5

D6

PORTH./SECTOR

PORTH./SECTOR

Oude Alink

Oude Alink

De intentie uit te spreken het bestuur van het openbaar primair onderwijs en het
openbaar voortgezet onderwijs (inclusief het openbaar speciaal voortgezet
onderwijs) te verzelfstandigen en over te willen dragen aan twee op te richten
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zelfstandige rechtspersonen.
Burgemeester en wethouders op te dragen een onderzoek te starten naar de meest
wenselijke toekomstige situatie voor beide organisaties en de gevolgen van de
bestuursoverdracht.
Op basis van de uitkomst van deze onderzoeken rapporten op te stellen ten behoeve
van de uitwerking van dit voornemen.
Deze rapporten te gebruiken als uitgangspunt voor de (door de raad) te nemen
besluiten tot overdracht en de daarbij voorgeschreven
medezeggenschapsprocedures.

2.

3.
4.

VER
GAD
ERIN

03-07-2007

AGENDAPUNT

E1

PORTH./SECTOR

Ter Ellen

G
D.D.
OND

Raadsvoorstel 4e wijziging Beleidsbegroting 2007 (163960)

ERW
ERP:
BESL
UIT:

besluit vast te stellen de 4e
wijziging van de
Beleidsbegroting 2007:
(alle
bedragen x
1.000)
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1.0
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Motie: Hengelo Millennium Gemeente (168093)
PvdA, GroenLinks, SP, CDA
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