Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 16 januari 2019
Aanwezig:

Schelberg (burgemeester), Ten Heuw, Elferink, Bruggink, Bron (wethouders), Eshuis (gemeentesecretaris), Lange (locogemeentesecretaris), De Boer
(ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:
Datum
16-1-2018

Nr.
A01

Onderwerp
2190490 - 1.
Strategienota SWB
2018-2022 Wij regelen
het 1,2,3! 2. Gewijzigde
gemeenschappelijke
regeling SWB

Besluit
1. Instemmen met de strategienota SWB Midden
Twente 2018-2022 'Wij regelen het 1,2,3!', en ter
zake deze zienswijzen op te halen bij de raad;
2. Onder voorbehoud van toestemming van de
gemeenteraad de gemeenschappelijke regeling
SWB Midden Twente wijzigen; en
3. De raad voorstellen het college toestemming te
verlenen voor het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling SWB Midden Twente.

Publieksvriendelijke samenvatting
1. Het Dagelijks bestuur van SWB Midden Twente heeft de
opdracht gegeven om de koers van SWB Midden Twente voor de
komende vier jaar aan te passen en vast te leggen in een
strategie nota. De huidige strategienota liep af en met de komst
van Gildebor voert SWB taken uit op het gebied van beheer en
onderhoud van de openbare ruimte. Hiervoor is de organisatie
aangepast. Aan het college wordt gevraagd in te stemmen met de
strategienota en aan de raad te vragen zienswijzen uit te brengen
over de nota.
2. Met de komst van Gildebor is uitgesproken om de
gemeenschappelijke regeling SWB Midden Twente door te lichten.
Dat is de afgelopen periode gebeurd. Dat heeft geleid tot een
aantal aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling. Aan het
college wordt gevraagd in te stemmen met de gewijzigde GR SWB
en de raad toestemming te vragen om de gemeenschappelijke
regeling te wijzigen.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

16-1-2018

B01

2183624 - Raadsvragen
over eenzaamheid ihkv
Week van de
Eenzaamheid

De Raadsvragen over eenzaamheid, ingediend door
het CDA, beantwoorden middels de voorgelegde
brief.

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de aanpak van
eenzaamheid binnen de gemeente en over bekendmaking van de
Week van de Eenzaamheid'. Het college heeft de vragen
schriftelijk beantwoord.

Jan Bron

16-1-2018

B02

2189921 - Raadsvragen
over verkeersveiligheid
rondom de nieuwe
VMBO-school

Instemmen met antwoordbrief aan Burgerbelangen
met betrekking tot twee aanvullende vragen over
de (verkeers)veiligheid voor (VMBO) fietsers op de
Coba Ritsemastraat in de wijk Hengelose Es.

Burgerbelangen heeft op 12 december 2017 opnieuw schriftelijke
vragen gesteld omtrent de (verkeers)veiligheid voor toekomstige
VMBO fietsers op de Coba Ritsemastraat in de wijk Hengelose Es.
Burgerbelangen doet alvast een suggestie voor de aanleg van
twee bussluizen op de Coba Ritsemastraat nabij de Van
Alphenstraat. In de antwoordbrief van 21 november 2017 heeft
het college al aangegeven te zullen onderzoeken of een extra
snelheidsremmende maatregel in de vorm van een bussluis op de
Coba Ritsemastraat gerealiseerd kan worden. Onderzoek rond één
of eventueel meer aanvullende snelheidsremmende maatregelen
wordt dit voorjaar opgestart. Op dit moment kunnen er nog geen
uitspraken worden gedaan over noch de exacte plaatsbepaling,
noch het aantal mogelijke maatregelen. Hieraan voorafgaand en
ter voorbereiding hierop wordt er eerst weer een verkeerstelling
ingepland.
De door Burgerbelangen gevraagde garanties rond de veiligheid
van fietsende (VMBO) scholieren, maar ook van andere
verkeersdeelnemers kan het college niet gegeven. Iedereen die
aan het verkeer deelneemt heeft ook een eigen

Jan Bron

Pagina 1 van 3

Datum

Nr.

Onderwerp

16-1-2018

B03

2190999 - Informerende
brief aan de Raad inzake
stand van zaken
actualisatie
Bomenverordening

Het college besluit in te stemmen met de
informerende brief aan de gemeenteraad.

De gemeente Hengelo gaat regels opstellen om bomen beter te
kunnen beschermen. Hiervoor wordt de Bomenverordening
geactualiseerd. Het college van B en W heeft de gemeenteraad
hierover per brief geïnformeerd.

Marcel Elferink

16-1-2018

B04

2200511 - Voorstellen
voor mogelijkheden voor
een actieve invulling van
het internationaal beleid

Te agenderen als C-punt t.b.v. B&W-agenda 16
januari:

In juli 2017 heeft de gemeenteraad een motie internationaal
beleid aangenomen. De motie bevat een oproep aan het college
om samen met de raadswerkgroep internationaal voorstellen te
doen richting de raad over internationaal beleid. Deze voorstellen
worden via een politieke markt voorgelegd aan de raad.

Jan Bron

2192463 - Regeling
aanjaagbudget
beeldende kunst en
vormgeving 2018

Het college besluit:
1. Het advies van de commissie Beeldende Kunst
te volgen en het beschikbare budget te verdelen
zoals geadviseerd, te weten:
a. St. Art Brut Bienalle met een subsidie van €
13.000
b. Heartpool met een subsidie van € 2.500 en
c. Pier van Dijk met een subsidie van maximaal €
34.500.

De commissie beeldende kunst heeft voor de Regeling
professionele beeldende kunst en vormgeving 11 aanvragen
beoordeeld. Zij adviseren het college een 3-tal aanvragen te
honoreren en hiervoor de subsidie toe te kennen, te weten de 3
projecten van Stichting Art Brut Biënnale, Stichting HeArtpool en
Pier van Dijk.

Claudio
Bruggink

Het college heeft op 5 september jl. het ontwerp Plaatsingsplan
verzamelcontainers vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp is
conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden konden van 6
september tot en met 17 oktober zienswijzen indienen. De
zienswijzen zijn verwerkt in een nota van antwoord. In totaal zijn
er 301 zienswijzen ingediend. 94 van de zienswijzen zijn
toegewezen. Het college heeft n.a.v. de ingediende zienswijzen 19
containerlocaties voor restafval aanpast. Het ontwerpplan voor de
milieupleinen bij de winkelcentra en de bovengrondse containers
is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Alle
belanghebbenden ontvangen medio januari schriftelijk reactie op
hun zienswijze. Over een aantal locaties zijn nog drie
bijeenkomsten geweest waarin een aantal specifieke zienswijzen
en reacties daarop zijn besproken.

Marcel Elferink

9-1-2018
1 week
niet
openbaar

A01

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
verantwoordelijkheid, moet zich aan de verkeersregels houden en
‘gewoon altijd goed moet uitkijken’. Door afleidingen zoals
intensief smartphone gebruik, is dit thema actueler dan ooit.

-In te stemmen met de gemaakte inventarisatie
van voorstellen (inclusief de voorgestelde dekking).
-Het presidium te verzoeken te voorgelegde
voorstellen te bespreken een politieke markt.

Portef.h.

2. Deze subsidies te dekken uit de post
aanjaagbudget BKV 2018.
9-1-2018
1 week
niet
openbaar

A03

2193002 - Plaatsingsplan
verzamelcontainers

1. Het Plaatsingsplan verzamelcontainers
vaststellen.
2. De nota van antwoord plaatsingsplan
verzamelcontainers vaststellen.
3. In te stemmen met de in de bijlage vermelde
noodzakelijke lichte ingrepen op de
hoofdgroenstructuur ten behoeve van de aanleg
van verzamelcontainers.

9-1-2018
1 week
niet

---

2199232 - Informerende
brief aan de Raad inzake
het plaatsingsplan

In te stemmen met de informerende brief aan de
raad
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Marcel Elferink

Datum
openbaar

Nr.

Onderwerp
verzamelcontainers

9-1-2018
1 week
niet
openbaar

---

2165405 - Bezwaar
tegen afwijzing verzoek
correctie inschrijfdatum
adres in Amsterdam

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting

het bezwaarschrift, overeenkomstig het advies van
de commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond
te verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het weigeren van
het aanpassen van de inschrijving in de BasisRegistratie Personen
(BRP). De inschrijving is gedaan op basis van een elektronische
aangifte. Bezwaarmaker wil dat de inschrijving eerder wordt
gedaan, omdat zij stelt al eerder op het nieuwe adres te hebben
gewoond. Alleen nadat de website van de gemeente het niet zou
hebben gedaan is het haar ontschoten om alsnog aangifte te doen
van verhuizing. De commissie heeft geadviseerd om het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten, omdat de inschrijving in de BRP op een juiste
manier is gedaan op basis van de elektronische aangifte en het
feit dat het doen van aangifte bezwaarmaker is ontschoten is geen
reden om de inschrijving te wijzigen. Het college heeft
overeenkomstig het advies van de commissie besloten.

Aldus vastgesteld,

Pagina 3 van 3

Portef.h.

