Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 3 maart 2018
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
6-3-2018

Nr.
A01

Onderwerp
2208236 - Reactie op
amendement ingreep
hoofdgroenstructuur t.b.v.
uitbreiding parkeerruimte
Chr. Udo

Besluit
De gemeenteraad met een brief te informeren over de
uitvoering van het amendement op het raadsbesluit om
een ingreep in de hoofdgroenstructuur onder voorwaarden
toe te staan, ten behoeve van de uitbreiding van
parkeerruimte voor het bedrijf Chr. Udo.

Publieksvriendelijke samenvatting
Autobedrijf Chr. Udo aan de Wegtersweg heeft een aanvraag ingediend
voor uitbreiding van hun parkeerruimte. Die ruimte hebben ze nodig omdat
ze hun assortiment uitbreiden met enkele automerken.
Het bedrijf heeft gevraagd hiervoor gemeentegrond te mogen aankopen. De
gewenste strook ligt aan de achterzijde van het bedrijf, in de gemeentelijke
hoofdgroenstructuur. Daarvoor zou een strook groen, met daarin drie eiken,
moeten verdwijnen.
Met ingrepen in de hoofdgroenstructuur kan niet zomaar worden
ingestemd. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom op
22 november een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd, met het
verzoek een besluit te nemen.
Het voorstel was dat het garagebedrijf de grond mag aankopen, behalve
het gedeelte waarop de drie eiken staan. Ook moest het bedrijf de
oppervlakte groen die moet verdwijnen op een nabijgelegen plek
gelijkwaardig compenseren.
De Christen Unie heeft op het besluit een amendement ingediend, dat door
de raad is aangenomen. In het raadsvoorstel stond dat een ruimte van
minimaal 5 meter rondom de stam van de eiken moest worden
vrijgehouden. In het amendement werd gesteld dat deze bomen beschermd
moesten worden op een oppervlakte van de zogenoemde kroonprojectie
plus 1 meter. De kroonprojectie is de oppervlakte op de bodem ter grootte
van de boomkroon. Als deze oppervlakte werd aangehouden, zou het
bedrijf 72 m² minder kunnen aankopen dan in het oorspronkelijke voorstel.
Afgesproken werd dat dit zou worden besproken met het garagebedrijf.
Het bedrijf heeft daarop aangegeven dat een levensvatbare bedrijfsvoering
voor hen niet meer mogelijk is als ze 72 m² minder kunnen aankopen. Wel
kunnen zij instemmen met het oorspronkelijke voorstel, waarbij 5 meter
rond de stam van de bomen wordt aangehouden.
Het college laat de raad in een brief weten te willen vasthouden aan het
oorspronkelijke voorstel, met de daarin al genoemde voorwaarden. Wel
wordt als aanvulling op de gestelde voorwaarden opgenomen dat de ruimte
tot aan de bomen moet worden afgeschermd met een hek, stootrand en/of
door paaltjes. Uitgangspunt blijft dat de bomen zodanig worden beschermd
dat ze worden behouden voor de toekomst, volgens de bedoeling van het
amendement.
Met de gekozen oplossing is gezocht naar een goede balans tussen behoud
van de bomen en tegemoetkomen aan het belang van het bedrijf.
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Portef.h.
Marcel Elferink

Datum
6-3-2018

Nr.
A02

Onderwerp
2211184 - 150 jaar Stork
2018

1.

2.

3.
4.

Besluit
Stichting Pop Podium Twente een bedrag van
100.000,- beschikbaar stellen ten behoeve van de
uitvoering van de 4 programmalijnen rond de viering
van 150 jaar Stork en per brief informeren.
De Fuldauerstichting een bedrag van 15.000,beschikbaar stellen om samen met de Stichting 150
jaar Stork kleine initiatieven te ondersteunen rond de
viering van 150 jaar Stork en per brief informeren
De Raad via bijgevoegde brief informeren
Beide bedragen te dekken uit: 65803001-425000

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.
Claudio Bruggink

Persbericht

6-3-2018

A03

2212958 - Overgang
theatergebouw

1. Instemmen met financieel scenario overgang
theatergebouw;
2. De stichting Schouwburg Hengelo hiervan door middel
van bijgaande brief te infomeren;
3. De raad hiervan in kennis stellen.

De gemeenteraad heeft in de kadernota 2018-2021 het college gevraagd de
overdracht van het schouwburggebouw naar de gemeente te onderzoeken.
Dit blijkt te passen binnen de financiële kaders. Het college verzoekt dan nu
ook de raad van toezicht en bestuur van de schouwburg om mee te werken
aan de daadwerkelijke overgang van het schouwburggebouw naar de
gemeente.

Claudio Bruggink

6-3-2018

B01

2193647 Beschikbaarstelling krediet
ontsluiting Breemarsweg
177-179

Een krediet ter beschikking te stellen voor de realisatie van
een ontsluiting van Breemarsweg 177-179. Het krediet te
verantwoorden binnen de grondexploitatie van de
Zuidelijke Laan Hart van Zuid.

Het college geeft toestemming om geld uit te geven aan de aanleg van een
ontsluitingsweg vanaf de Wethouder Kampstraat naar het perceel aan de
Breemarsweg 177-179.

Jan Bron

6-3-2018

B02

2205567 - Rapport
Kwalitatieve woningvraag in
Twente

Kennis te nemen van het Rapport Kwalitatieve
woningvraag Twente en de raad informeren met
bijgevoegde brief.

Door het EIB is een rapport opgeleverd in opdracht van WoON Twente en
de provincie Overijssel over de kwalitatieve woningvraag in Twente. Het
rapport geeft een prognose van de kwalitatieve woningvraag in Twente tot
2030 en de strategische implicaties hiervan.

Marcel Elferink

Volgens het rapport is er nog een groei van het aantal huishoudens (circa
14.000) in Twente tot aan 2030. De prognose in het rapport geeft aan dat
de verhoudingen tussen de vraag naar sociale huur, vrije huur en koop
zullen veranderen. Het aandeel in de totale woningvraag naar sociale
woningen in Twente neemt af met circa 10.000. In het rapport is vervolgens
een verdieping gemaakt per gemeente. Voor Hengelo is berekend dat er in
2030 ongeveer 1500 minder gereguleerde huurwoningen nodig zijn.
In Hengelo is met de woningbouwvereniging Welbions en de gemeente
Borne de afspraak gemaakt om in 2018 een nader onderzoek te laten
uitvoeren naar de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningmarkt.
6-3-2018

B03

2211079 - Groensituatie Fie
Carelsenstraat

Het college besluit het inrichtingsplan Fie Carelsenstraat
vast te stellen.

De gemeente is in overleg met een deel van de bewoners van de Fie
Carelsenstraat gekomen tot een nieuw inrichtingsplan van het groen in de
straat.

Marcel Elferink

6-3-2018

B07

2172066 - Wijzigingen
Hengelose
Arbeidsvoorwaarden
Regeling (HAR)

Het college besluit:
- Het voornemen te hebben de lokale wijzigingen per 1
april 2018 in de HAR op te nemen;
- Dit voorstel ter overeenstemming aan de vakbonden in
het GO voor te leggen;
- Bij instemming van de vakbonden uit GO dit
voorgenomen besluit de status van definitief besluit toe te
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Nog niet, dit voorgenomen besluit moet eerst worden voorgelegd aan de
vakbonden in het Georganiseerd Overleg (GO).

Claudio Bruggink

Na instemming van het GO:
De lokale bepalingen in de Hengelose Arbeidsvoorwaarden Regeling (HAR)
zijn aangepast aan landelijk doorgevoerde wijzigingen. Daarnaast zijn
overbodige of niet meer van toepassing zijnde artikelen verwijderd en

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
verouderde artikelen geactualiseerd. Tenslotte is de HAR aangepast aan het
vertrek van de Brandweer naar de Veiligheidsregio en van de buitendienst
medewerkers naar Gildebor.

kennen.

Portef.h.

6-3-2018

B09

2201195 - Raadsvragen over
gemeentelijke uitvaarten

De vragen van de fractie van LokaalHengelo over
uitvaarten op kosten van de gemeente middels
bijgevoegde brief te beantwoorden.

De fractie van LokaalHengelo heeft vragen gesteld over uitvaarten op
kosten van de gemeente. Het college heeft deze vragen schriftelijk
beantwoord.

Sander Schelberg

6-3-2018

B10

2208698 - Raadsvragen over
thuiszorgorganisatie
Thuisgenoten

De raadsvragen van de PvdA met betrekking tot de
salarisbetaling thuiszorgmedewerkers Thuisgenoten met
bijgevoegde brief te beantwoorden.

Het college heeft vragen beantwoord met betrekking tot de salarisbetaling
thuiszorgmedewerkers Thuisgenoten.

Jan Bron

6-3-2018

B11

2207680 - Raadsvragen
BurgerBelangen over hoge
nood achter station Hengelo

De vragen van Burgerbelangen over de toiletvoorzieningen
achter het station, te beantwoorden middels bijgevoegde
brief.

De fractie BurgerBelangen heeft vragen gesteld over de toiletvoorzieningen
achter het station.
Deze vragen worden per brief beantwoord.

Jan Bron

6-3-2018

B12

2209228 - Raadsvragen over
blind stemmen en
toegankelijkheid
stembureaus

De vragen van de fractie van LokaalHengelo over
stemmen door blinden en slechtzienden middels
bijgevoegde brief te beantwoorden.

De fractie van LokaalHengelo heeft vragen gesteld over stemmen door
blinden en slechtzienden. Het college heeft deze vragen schriftelijk
beantwoord.

Sander Schelberg

6-3-2018

B13

2200239 - Raadsvragen over
kindpakket in blockchain

Het college van B&W besluit:
de raadsvragen van Lokaal Hengelo over verstrekken van
het kindpakket door middel van blockchain door middel
van bijgevoegde brief beantwoorden.

De fractie van Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over het kindpakket in
blockchain. In de bijgevoegde brief geeft het college antwoord op de
gestelde vragen. Daarbij wordt aangegeven dat het gebruik maken van
blockchain een interessante optie is. Dat geldt echter niet alleen voor het
kindpakket, maar ook voor andere verstrekkingen. Daarbij moeten
prioriteiten worden gesteld.

6-3-2018

B14

2211824 - Raadsvragen over
adoptie rotondes

De raadsvragen van de Groep Muller te beantwoorden
middels bijgevoegde antwoordbrief.

De Groep Muller heeft raadsvragen gesteld over de stand van zaken van de
adoptie rotondes. Inmiddels zijn de rotondes tegelijkertijd met lichtbakken
aanbesteed. . In 2017 is deze aanbesteding voorbereid middels
marktconsultatie en het schrijven van bestekken. De tender is gepubliceerd.
Belangstellende bedrijven kunnen offerte uitbrengen. De definitieve gunning
staat gepland voor eind april 2018.

Jan Bron

6-3-2018

B15

2194858 - Vragen over de
kostenbesparing van
Hengelose burgers na de
invoering van Diftar

De vragen van Pro Hengelo conform bijgevoegde brief
beantwoorden.

Pro Hengelo heeft, naar aanleiding van een artikel in het dagblad Tubantia
van 29 december 2017, diverse vragen gesteld over de effecten van diftar
in Hengelo ten opzichte van omliggende gemeenten.
Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord.

Marcel Elferink

6-3-2018

B16

2208557 - Raadsvragen Pro
Hengelo m.b.t. ontwerp
bestemmingsplan
Naoorlogse wijken
Drienerstaete

De vragen van Pro Hengelo over een tweede fase naast
het voormalige Tebodin kantoor, te beantwoorden middels
bijgevoegde brief.

De fractie Pro Hengelo heeft vragen gesteld over een tweede fase naast het
voormalige Tebodin kantoor.
Dit op basis van artikel 45 “schriftelijke vragen” uit het regelement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de
politieke markt van de gemeente Hengelo. Deze vragen worden per brief
beantwoord.

Marcel Elferink

6-3-2018

B17

2205897 - Raadsvragen over
verlopen bestemmingsplan
Hengelo Noord en gevolgen

De vragen van de fractie van Lokaal Hengelo over de
actualisatie van het bestemmingsplan Hengelo Noord, te
beantwoorden middels bijgevoegde brief.

Op 2 februari 2018 heeft de fractie van Lokaal Hengelo vragen gesteld over
de actualisatie van het bestemmingsplan Hengelo Noord en de gevolgen
daarvan. Deze vragen worden per brief beantwoord.

Marcel Elferink
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6-3-2018

B18

2204281 - Raadsvragen over
Boeien en Binden in de
binnenstad nav
krantenartikel over
kledingverkoop bij Intersport

Instemmen met de antwoordbrief aan de CDA fractie naar
aanleiding van de raadsvragen “Boeien en Binden in de
binnenstad”.

De CDA fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het toegestane
assortiment van Intersport op Plein Westermaat in relatie tot de
aantrekkingskracht van winkels in de binnenstad. Het college heeft de
vragen schriftelijk beantwoord met een antwoordbrief.

20-2-2018

B01

2204612 - Benoemen leden
van de kamer jeugd en zorg
van de commissie voor de
bezwaarschriften

Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de WMO en
de Jeugdwet hebben er ook gedragskundigen zitting in de commissie voor
de bezwaarschriften. Onlangs heeft een van deze leden aangegeven te
willen stoppen. Om de voortgang van de behandeling van bezwaarschrift
door de commissie niet in het gedrang te laten komen zijn er twee
gedragskundingen benoemd als lid van de Kamer Jeugd en Zorg van de
commissie voor de bezwaarschriften.

20-2-2018

B04

2202480 - Vaststellen
Uitvoeringsprogramma VTH
(Vergunningen,Toezicht en
Handhaving) Wabo 2018

1. Mevrouw S.J. van Eeden - Holtmaat op eigen verzoek
eervol te ontslaan als lid van de commissie en haar te
bedanken voor haar inzet;
2. De volgende personen met ingang van 1 april 2018 te
benoemen als lid van de Kamer Jeugd en Zorg van de
commissie voor de bezwaarschriften:
mevrouw K.J. Gerritsjans
mevrouw E.H.J. Kroeze
Het college besluit:
1. het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en
Handhaving (VTH) Wabo 2018 vast te stellen;
2. de gemeenteraad hierover te informeren door middel
van bijgaande uitgaande brief;
3. Gedeputeerde Staten van Overijssel hierover te
informeren door middel van bijgaande uitgaande brief.

Aldus vastgesteld,
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In dit uitvoeringsprogramma geven we voor het jaar 2018 een overzicht van
de vergunningen-, toezichts- en handhavingstaken (VTH) Wabo en daaruit
voortvloeiende producten binnen de sector Fysiek. De taken worden
uitgevoerd conform de beleidsuitgangspunten van de Integrale
Handhavingsnota (1083180) die op 11 augustus 2015 is vastgesteld. In de
Integrale Handhavingsnota zijn beleidsdoelen, nalevings- en
handhavingsstrategieën opgenomen. In het uitvoeringsprogramma wordt
een bestendige lijn van uitvoering van taken binnen de sector voortgezet.
Waar nodig is deze ten opzichte van afgelopen jaren gewijzigd of
uitgebreid. In 2018 zal de kwaliteit van uitvoering wederom voorop staan.
Er zal daarnaast geïnvesteerd worden in de inrichting van de
Omgevingsdienst, de komst van de Omgevingswet, en een optimalisatie van
de beleidscyclus met de bijbehorende beleidsdoelen.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

Sander Schelberg

